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Svatá pravda – ať
je zima, ať je šero,
ať je koneckonců
trošku smutno, ale
jen když je veselo.
-Jiří Voskovec-

Udělejte
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na léto…
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do 29. září 2017
Vstupné: 60,- / 40,- Kč

KAM vybírá z obsahu
Milí čtenáři,
kráčeje ulicí přemítám, kdo má dnes
čas? Kdo má dost času?
Soudě podle jazyků na
vestách okolo spěchajících asi nikdo nebo jen
málokdo. Jenže když
si čas neuděláme, jak
ho potom můžeme
mít? Přichází léto a my
bychom si měli udělat čas na odkládané výlety
i zasloužené dovolené. Jistotou každého vydařeného výletu je návštěva památek, jejichž výskyt je
u nás nebývalý. Za nepříznivého počasí nám poskytnou útočiště před větrem, deštěm i kroupami,
za parných veder nás ochrání před sluncem nebo
obtížným hmyzem, ale vždy si odneseme i trochu
toho poznání a zážitků.
Nejvíc navštěvovanými památkami u nás jsou
Pražský hrad, hrad a zámek Český Krumlov a zámek Lednice. Oblibě veřejnosti až masové se těší
také většina našich zoologických zahrad, následované aquaparky, pivovary nebo centry zážitků, vzdělávání či vědy. Udělat si čas na návštěvu
nějakého kostela také není od věci. Zvláště v létě,
kdy v jejich „klimatizovaném“ interiéru na nás čeká
osvěžení těla i ducha, nábožný klid a dnes i tolik
potřebná pokora.
Protože jde čas vždy ruku v ruce se stářím, připomeňme si, že člověk coby homo sapiens obývá
planetu Zemi již 300 000 let. Protože ale po celý ten
čas jen tvořil, bořil a množil se, je na naší planetě
čím dál tím víc těsno. V Česku ale naopak porodnost klesá. Asi se málo snažíme a namísto do dětí
investujeme čas, energii i prostředky do toho, co
poté dlouze splácíme. Pravda, i dítě je velká, často
celoživotní investice, ale tak nějak jiná, lidštější.
Proto navzdory volání dálek a třebas i navzdory lákavému volání v rámci EU za domácí ceny navrhuji
zamyslet se, vybrat si domácí dovolenou a třeba
počít dítě. Nic tím nezkazíte a asi ani neušetříte,
spíše naopak. Ale dá vám to jedinečnou možnost
odnaučit děti, a tím i sebe různým zlozvykům.
Přeji všem našim čtenářům krásné léto a v září
na počtenou.
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KAM na výlet s MIROSLAVEM ETZLEREM
pískovcových skal v čele s Adršpašsko-teplickým
skalním městem. Množství roklí a jezer či monumentální kamenné věže zaručí bohaté zážitky i pro
ty nejnáročnější milovníky přírody. Vřele doporučuji!
Děkuji za zajímavé pozvání na výlet pro naše čtenáře. Dovolte mi popřát Vám v profesním i osobním
životě vše dobré.
Marie Kulinkovská

Náhrobek Bořivoje II. ve svatovítské katedrále

První prohra (910 let)

Na knížecí stolec dosadil Bořivoje prvně roku
1100 jeho starší bratr Břetislav II. Porušil tak ale
stařešinský řád a odstartoval rozbroje mezi Přemyslovci. Bořivoj II. se roku 1103 zapojil do bojů o polský trůn a roku 1105 podporoval císaře Jindřicha V.
v Bavorsku. Toho roku se také Svatopluk neúspěšně pokusil sesadit Bořivoje z trůnu a o další sesazení se snažil v roce 1107. Uspěl a Bořivoj musel
uprchnout do Polska. Po Svatoplukově zavraždění
(1109) se Bořivoj II. pokusil roku 1110 znovu trůn
získat, ale nevyšlo mu to a na šest let byl uvězněn.
Teprve v roce 1117 mu jeho bratr Vladislav I. vládu
postoupil.
-ak-

Dopisy čtenářů
 Jinak jako vždy nabídka skoro neskutečná a osobně jsem ráda, že uvádíte vodárenskou věž v Kolíně
– není ale ani špatné vyšlápnout si na Novomlýnskou vodárenskou věž v Praze. Hned vedle je Poštovní muzeum a pár kroků dál kostel sv. Klimenta.
Miloslava Lajksnerová
 Krásným pohledem připomínám panu šéfredaktorovi jeho rodný kraj. Přeji mu hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Kolektivu redakce plno
plánů a nápadů vytvářet nadále nejzajímavější turistický magazín…
Srdečné pozdravení Leopold Šrot
Děkujeme za vaši přízeň i za krásné přání…
 Ve Velké červnové fotohádance jsem objevil chybu. Kostel na obrázku č. 18 se nenalézá ani v jednom z míst, která udáváte jako možnost a), b), c).
Další renonc: Před 400 lety chodila císařovna Marie
Terezie ještě po houbách. Doufám, že vše uvedete
na správnou míru, abych mohl své soutěžení řádně
dokončit. Děkuji.
Albrecht Petr
 Dobrý den, několik roků prohlížím Váš skvělý turistický magazín Kam po Česku. Mnohokrát jsem
se inspiroval Vaším tipem k návštěvě krásných
míst naší vlasti. Rád také soutěžím. Na většinu otázek znám odpověď, něco musím hledat pomocí
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Miroslav Etzler a herci Divadla Palace (Richard Trsťan,
Jana Bernášková, Martina Hudečková)

Miroslav Etzler je český herec. Narodil se v Ostravě a studoval v Brně. Vystřídal celou řadu divadel
a v současné době je na volné noze. Spolupracuje
s televizí a filmem. Jeho největší zálibou jsou toulky přírodou a cestování.
KAM byste pozval čtenáře na výlet po České republice?
Čtenáře vašeho magazínu bych jednoznačně
pozval na Broumovský výběžek. Jednak pro velkou koncentraci sakrálního baroka v čele s broumovským klášterem. Ale také pro celou řadu
Kostel sv. Mikuláše ve Velinách

Googlu nebo jiných stránek na internetu. Dnes
jsem se pustil do řešení Velké červnové fotohádanky a u 4. i 18. otázky jsem však správnou odpověď
nenašel…
S pozdravem Jaroslav Honzík, Heřmanův Městec
 Dobrý večer, Marie Terezie se narodila 13. 5. 1717,
to znamená, že letos slavíme 300 let od jejího narození. V otázce uvádíte výročí 400 let.
S pozdravem Jindra Holá, Zvole
 Dobrý den, v časopisu červen 2017 je soutěž na
str. 31 ohledně Marie Terezie. Jsou zde možnosti
a udáno, co proběhlo před 400 lety. Marie se narodila 13. 5. 1717 a letos uplynulo 300 let od jejího
narození…
S pozdravem Jiří Košík, Zlín
Milí soutěžící čtenáři, mate pravdu, u otázky č. 4
byla správná odpověď Starý zámek Hořovice

Broumovský klášter

a u otázky č. 18 kostel sv. Mikuláše Veliny. Správně je i to, že se Marie Terezie opravdu narodila
před 300 lety. Na internetu jsme správné odpovědi doplnili, jakmile přišla první z vašich reakcí.
Za chybu v KAM po Česku se všem soutěžícím
omlouváme.
 Vážená redakce, není to dávno (snad v únoru),
co se mi dostal do rukou Váš časopis „Kam po Česku“. I u nás funguje Informační centrum, které je
umístěno v budově muzea a kde se pořádají různé
kulturní akce, setkávání s občany města a výstavy.
Tam jsem časopis objevila. Okamžitě mne zaujal
a přečetla jsem ho od A až po Z. Jelikož jsem soutěživá, mé odpovědi putují každý měsíc po internetu
do Vaší redakce. Ale proč to vlastně píšu. Líbí se
mi Vaše vyhodnocení měsíčních soutěží. Takovou
statistiku snad nemají ani ve statistickém ústavu.
Vím, že je to pracné, jako bývalý pošťák to dokážu
ocenit, neboť statistika byla hodně důležitá i v naší
práci. Takže celému Vašemu kolektivu přeji hodně
čtenářů a pohody.
Jarmila Černá
Vážená paní Černá, děkuji Vám za zájem o náš magazín a moc si také vážím Vašeho postřehu ohledně
zpracování statistik soutěží. Počet soutěžících za měsíc je u nás v průměru 3 000 lidí, což svědčí o nebývalém zájmu, a zveřejněná statistika je toho dokladem.
Luděk Sládek, šéfredaktor

foto © redakce

foto © Wikimedia Commons, autor Acoma

Bořivoj II. (okolo 1064–1124) byl český
kníže v letech 1100–1107 a 1117–1120.
Otec král Vratislav II., matka Svatava
Polská a bratři Břetislav II., Soběslav I.
a Vladislav I.

KAM to vidí

Wenceslaus Hollar Bohemus (410 let)

Po otci náležel k pražské zemské šlechtě a matka byla z rodu německých rytířů. S uměleckým snažením začal již před svým 20. rokem pod vedením
bruselského grafika Aedigia Sadelera, který působil na dvoře Rudolfa II. V roce 1627 opustil Čechy

a vydal se do Německa, kde se učil u nejvýznamnějšího mědirytce své doby Matthäuse Meriana.
Hollar se svým dílem stal předchůdcem rýnského
romantismu. V roce 1636 došlo k jeho důležitému
setkání s anglickým lordem Thomasem Howardem
z Arundelu, se kterým se dostal až do Londýna, kde
se usadil. Byl velmi vyhledávaným a uznávaným
rytcem, pracoval pro královský dvůr, ale nepodařilo
se mu dosáhnout významnější pozice. To mu nezabránilo, aby nebyl dvakrát ženat, z prvního manželství měl dceru a syna, nadějného rytce, který však
zemřel při morové epidemii (1665). Hollar také
pobýval v Antverpách (1644–1652), kam uprchl
po sesazení krále Karla I., v jehož službách působil.
Svým rozsáhlým dílem patří mezi nejvýznamnější
evropské umělce. Proslul dokonalým grafickým
zpracováním a přesným zobrazením reality. K vrcholům jeho tvorby patří krajiny a panoramatické
pohledy na města. Více než 2 700 rytin se nachází
v Britském muzeu a na zámku Windsor. Konec života ale prožil v chudobě, zemřel 25. 3. 1677 v Londýně a byl pochován ve společném hrobě u kostela
sv. Markéty ve Westminsteru.
Alice Braborcová

Rukojmí války
Období třicetileté války (1618–1648)
se blížilo k vytouženému konci,
znepřátelené strany konečně usedly
za jeden stůl, avšak město Cheb mělo
ještě jednou naplno zakusit utrpení
válečných událostí.
Poté co Švédové vpadli do Čech, pokračovali
ve směru ke Kulmbachu, kde se vojsko rozdělilo
na dvě části. Jedna pokračovala na severovýchod,
druhá vyrazila na východ, kde 18. července vstoupil C. G. Wrangel se třemi pluky do Chebu, zabavil
zde vybavení městské zbrojnice. Chebští museli
odevzdat koně a zavázat se k placení výpalného.
„Povídá se, že teď je ta hrozná válka u konce. Dosud ale není vidno známky míru. Žijeme jak zvířata,
jíme kůru a trávu. Nikdy jsme si nedovedli představit, že nás něco takového potká. Mnozí říkají, že
Bůh není.“
Veronika Kočová

foto © Wikimedia Commons

foto © Wikimedia Commons

Jeden z nejlepších barokních umělců, rytec, grafik a kreslíř Václav Hollar, se narodil
v Českém království 13. 7. 1607. Většinu života prožil v cizině, ale stále se cítil býti
Čechem.

Kunhuta matkou
představenou (715 let)

Sochař par excellence (300 let)

foto © Wikimedia Commons

Plzeňský rodák Ignác František Platzer, český sochař a zakladatel rodinné dílny, se
narodil 6. 7. 1717 jako syn řezbáře a kameníka Jana Benedikta Platzera. Jeho díla
najdete jak v Praze, tak ve Vídni.
Představitel pozdního baroka a klasicismu studoval na vídeňské akademii, kde pod vlivem pokrokového vídeňského sochařství a zároveň domácích
barokních velikánů, reprezentovaných Matyášem
Braunem a rodinou Brokoffů, dospěl k vlastnímu
osobitému projevu. V roce 1744 se usadil v Praze
a založil produktivní sochařskou dílnu, která fungovala díky rozvětveným potomkům nepřetržitě
až do roku 1907. Stal se přední osobností českého sochařství a získával ty nejprestižnější zakázky.

Zůstalo po něm rozsáhlé dílo zahrnující kostelní
dřevořezbu, volnou plastiku a architektonické figury. Mezi nejznámější díla patří Souboj titánů nad
branou u vstupu na 1. nádvoří Pražského hradu.
Dále kamenné plastiky a dřevořezby pro kláštery
na Zbraslavi a v Teplé, pro zámky Dobříš a Hořín. Po
roce 1773 přijal pozvání císařovny Marie Terezie do
Vídně, kde vytvořil tři sochy pro zámek Schönbrunn.
Zemřel 27. 9. 1787 a je pohřben na Malostranském
hřbitově v Praze.
-aba-

Benediktínský klášter pod jejím vedením navazuje na předchůdkyni Žofii a stává se důležitým centrem vzdělanosti a kultury. Z její iniciativy
vzniká Pasionál (soubor pěti duchovních textů
s bohatými iluminacemi), klášter zažívá majetkový
rozkvět, získává privilegia a pořizuje drahocenná
klenotnická díla. Je zároveň významnou výchovnou institucí přemyslovské rodiny po jejich vymření po meči.
-babok-

foto © Wikimedia Commons

Ignác Platzer: Souboj titánů a vázy s putti (1761–1762), Pražský hrad (dnes volné kopie původních soch
z r. 1902 od Čeňka Vosmíka a Antonína Procházky)

Sestra Václava II. se
po nevydařeném
manželství
s mazovským
vévodou
Boleslavem
vrací do Prahy.
Po složení slibů
(22. 7.) a pozdějším
vysvěcení se
stává roku 1302
na příštích
19 let matkou
představenou
v klášteře sv. Jiří.
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Historia magistra vitae Protektorátní státní prezident (145 let)

V roce 1925 jej prezident Masaryk jmenoval prezidentem Nejvyššího
správního soudu, byl člen legislativní
rady vlády ČSR, České akademie, České
učené společnosti i haagského Stálého
rozhodčího soudu. Po abdikaci Edvarda Beneše a přijetí zákona o autonomii
Slovenska i Podkarpatské Rusi přijal

Hitler a Hácha, Berlín, 15. března 1939

8. 7. 1922 (95 let)
V Praze se narodil Jan Panenka,
významný český klavírista, pedagog a dirigent. V roce 1957 se
stal členem Sukova tria a v roce
1958 byl jmenován sólistou
České filharmonie. Během své
kariéry hrál skladby z oblasti
české i světové hudby. Kromě
bohaté koncertní činnosti zanechal rozsáhlý odkaz gramofonových nahrávek.
13. 7. 1922 (95 let)
Byl vydán tzv. malý školský
zákon, který zlepšil materiální
podmínky pro výuku stanovením maximálního počtu žáků
ve třídě na 80, postupně pak na
60 a 50. Mezi povinné předměty byla zařazena občanská
nauka a ruční práce, pro dívky
se stal povinný tělocvik a nauka
o domácím hospodářství.
15. 7. 1862 (155 let)
Historiograf František Palacký,
po odchodu archiváře tzv.
svatováclavského archivu, dal
podnět k založení českého zemského archivu. Činnost archivu
začala v roce 1863. Název se
během let několikrát změnil, až
po vzniku Československé republiky se prosadilo pojmenování Archiv Země české.
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Heydricha a díky osob30. 11. 1938 funkci
prezidenta Česko-Slonímu nátlaku Franka
venské republiky. Na
i ministra Moravce je
Slovensku 10. 3. 1939
podlomeno jeho fyvyhlásil stanné právo,
zické i duševní zdraví.
sesadil vládu Jozefa
V projevu 30. května
Tisa a moc předal ar1942 odsoudí atentát
mádě. V reakci na to byl
i Benešovu londýnskou
14. března 1939 povovládu a po vypálení Lilán do Berlína a násilím
dic a Ležáků přijme
osobní Hitlerův dar –
i výhrůžkami přinucen
Emil Dominik Josef Hácha
luxusní Mercedes. Pro
přijmout Protektorát
Čechy a Morava. Zpočátku se často bral
nacisty se stává nezajímavý, pro odboj
nedůvěryhodný a pro Beneše přisluhoza práva českého národa, protestoval
vač. Po osvobození je Hácha 13. 5. 1945
u protektora Neuratha, odmítl slib věrzatčen, dopraven do vězeňské nemocnosti Hitlerovi a v listopadu 1939 požadoval propuštění zatčených studentů.
nice na Pankráci, kde 27. června 1945
Ale po zatčení Aloise Eliáše, atentátu na
umírá.
Josef Grof

foto © Wikimedia Commons

6. 7. 1532 (485 let)
Velký požár v Táboře zničil
většinu dřevěných měšťanských
domů a kostel. Tato událost
byla podnětem, který přispěl
k tomu, že se Tábor postupně změnil v kamenné město
a fasády měšťanských domů
pokryly četné variace sgrafitové výzdoby, tolik typické pro
renesanci.

Emil Dominik Josef Hácha se narodil 12. 7. 1872 v Trhových Svinech v rodině berního úředníka.
Absolvoval českobudějovické gymnázium a v roce 1895 promoval na Univerzitě Karlově v Praze.
Poté pracoval v pražském Českém místodržitelství a následně jako dvorní rada Správního
soudního dvora ve Vídni.

Betonový král... (130 let)
Český mostní projektant a vysokoškolský pedagog Stanislav Bechyně se narodil 20. 7. 1887
v Přibyslavi. Po gymnáziu v Novém Městě na Moravě vystudoval stavební inženýrství na pražské
technice (1910). V roce 1920 byl na pražské technice jmenován profesorem statiky a dynamiky
železobetonových konstrukcí a působil tu až do odchodu do penze v roce 1958.
Po škole nastoupil k firmě Karla
Skorkovského, kde vznikla řada jeho
originálních konstrukcí, například obloukový most v Hořepníku na Pelhřimovsku. Soukromě projektoval betonové konstrukce železárny v Hrádku
u Rokycan nebo nosnou konstrukci
pražského paláce Lucerna (1919), kde
jako první provedl spojení sloupů
a trámů do rámových konstrukcí. Téhož roku navrhl nerealizované přemostění pražského Nuselského údolí.
V meziválečném období projektoval
hangáry v Letňanech a Karlových Varech, cementárnu v Králově Dvoře,
ocelárnu na Kladně nebo smělý obloukový most v Pardubicích (1935).
S firmou Skorkovský se podílel na

výstavbě našich pohraničních opevnění. V září 1939 podle jeho projektu

zahájila firma Skorkovský stavbu našeho největšího obloukového dálničního
mostu u Senohrab. Stavba byla nacisty
zastavena v prosinci 1942 a dokončena v roce 1950. V poválečném období také projektoval, ale asi největším
projektem byl most přes Váh v Komárně (1955). Podílel se také na přesunu
gotického chrámu v Mostě, přemístění
rotundy sv. Máří Magdaleny a rekonstrukci Anežského kláštera v Praze.
Teoretické znalosti i praktické zkušenosti zaznamenal v obsáhlých spisech,
které dodnes tvoří základ betonového
stavitelství. Stanislav Bechyně zemřel
15. října 1973 v Praze a pochován byl
na své přání v rodné Přibyslavi.
Alois Rula

1357

1552

1652

(660 let)
Karlův most
9. 7. 1357
byl položen
základní kámen

(465 let)
Rudolf II.
Habsburský
* 18. 7. 1552
† 20. 1. 1612
římský císař, král
český a uherský

(365 let)
Mariánský
sloup na
Staroměstském
náměstí
13. 7. 1652
byl vysvěcen
za přítomnosti
císaře
Ferdinanda III.

foto © Wikimedia Commons

4. 7. 1112 (905 let)
Vladislav se po dlouhých
vleklých sporech smířil se
Soběslavem a Boleslavem
Křivoústým v Nise, přítomen byl
i Ota Olomoucký. Soběslav od
Vladislava přijal město Hradec
se čtyřmi zámky a město
Olomouc.

KAM to vidí

Průkopník českého letectví (130 let)

Historia magistra vitae

Metoděj Vlach (6. 7. 1887–8. 2. 1957) byl přední montér a závodní jezdec továrny
Laurin & Klement. Byl ale také první český letec, který letěl letadlem vlastní konstrukce
postavené z tuzemských materiálů a poháněné českým motorem.

21. 7. 1432 (585 let)
V důsledku ničivé povodně
na Vltavě byl značně poničen
Karlův most. Proud strhnul
pět mostních pilířů a následné
opravy trvaly celých 71 let. Do
plného provozu se most vrátil
až v roce 1503. Pod vodou byla
i větší část Starého Města.

foto © Wikimedia Commons, autor: HaHy

Tento opomíjený průkopník
českého letectví pracoval v letech

1908–1922 u firmy Laurin & Klement
v Mladé Boleslavi. V době před první

Replika Vlachova letadla

světovou válkou se ve volném čase věnoval konstrukci a stavbě vlastních letadel. První tři jeho konstrukce nebyly
úspěšné. Až jeho čtvrtý letoun, dokončený v roce 1912, slavil úspěch. Byl to
jednoplošník celodřevěné konstrukce,
křídla a ocasní plochy byly potaženy
plátnem, trup byl bez potahu. Řadový
motor o výkonu 28 kW zapůjčila firma
Laurin & Klement. Jeho letecké experimenty ukončila první světová válka,
kdy nebe ovládly válečné stroje. Na
protest proti válce letadlo rozebral,
dřevo a plátno spálil, drobné díly rozdal řemeslníkům a motor vrátil firmě
Laurin & Klement. Po skončení války se
již k létání nevrátil a věnoval se vývoji
obráběcích strojů.
Martina Jurová

Heliodor Píka – vojákem proti své vůli (120 let)

foto © www.53pluk.army.cz

Heliodor Píka se narodil ve Štítině u Opavy v rodině koláře 3. července 1897. Sen o studiích
farmacie mladíkovi bere v roce 1915 armáda. Odvodem v osmnácti letech určuje jeho další
životní dráhu.

V průběhu 1. světové války se objevuje na východní frontě v „dresu“ monarchie. V Rusku je ale zajat a následně

se stává členem Čs. legií. Konec války
ho naopak zastihne na západní frontě
ve Francii (Terron, Aisna aj.). V období
první republiky postupně učil na vojenské akademii, pracoval v hlavním
štábu armády v Praze a působil jako
vojenský atašé v Rumunsku. Od začátku roku 1938 je v hodnosti plukovníka
členem generálního štábu. Za 2. světové války zastává funkci vojenského
atašé v Moskvě a podílí se na vzniku
československé jednotky v Buzuluku.
Již touto dobou varuje Beneše před
poválečnými úmysly Moskvy a komunistů. Po válce je v roce 1945 povýšen
na divizního generála a náměstka náčelníka generálního štábu Čs. armády
a oceněn dvěma sovětskými vyznamenáními. Dramatickou změnu přináší

převrat v únoru 1948. Píka je zatčen
a ve vykonstruovaném procesu výnosem komunistického soudu odsouzen
k trestu smrti provazem. Popraven byl
v Plzni na Borech 21. června 1949.
-babok-

1792

1822

1847

(225 let)
František I.
Rakouský
9. 8. 1792
byl korunován
českým králem

(195 let)
Gregor Johann
Mendel
* 20. 7. 1822
† 6. 1. 1884
český
přírodovědec
a zakladatel
genetiky

(170 let)
František Křižík
* 8. 7. 1847
† 22. 1. 1941
český vynálezce,
technik
a průmyslník

27. 7. 1847 (170 let)
Narodil se August Zátka,
českobudějovický advokát
a politik a představitel zdejšího
českého obyvatelstva v období Rakousko-Uherska. Usiloval
o rovnocenné soužití Čechů
s Němci v národnostně smíšeném městě. Stál také u zrodu
Českého akciového pivovaru, dnešního Budějovického
Budvaru.
srpen 1292 (725 let)
První válečná výprava
Václava II. do Sandoměřska
a Kujavska v Polsku vedená proti vévodovi Vladislavu
Lokýtkovi, který ohrožoval
Václavovo panství krakovské.
Tažení vedlo k úspěšnému
a rychlému konci. Vladislav
Lokýtek kapituloval a odevzdal
Sandoměřsko českému králi.
2. 8. 1892 (125 let)
V rakousko-uherské monarchii
byl vydán zákon zavádějící
korunovou měnu. Koruna
byla tehdy v českých zemích
náhradou za rakouský zlatý.
Prosazování nové měny bylo
však zdlouhavým procesem.
Trvalo 8 let postupného stahování starých mincí a papírových
peněz.
2. 8. 1927 (90 let)
Narodil se Karel Mareš, český
hudební skladatel, režisér a písňový textař. Měl značný vliv na
celkový vývoj československé
populární hudby v první polovině 60. let 20. století. Za svůj
život složil zhruba 300 písní.
Mezi jeho nejznámější sklady
patří Hvězda na vrbě.
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Historia magistra vitae Činorodý avantgardní umělec (115 let)

7. 8. 1877 (140 let)
Královské Vinohrady I. byly
přejmenovány na Žižkov,
kdežto Královské Vinohrady II.
si ponechaly název Královské
Vinohrady. V roce 1881 byl
Žižkov povýšen na město
a v roce 1922 byl začleněn do
nově vzniklé Velké Prahy. Od
roku 1960 je téměř celý hlavní
součástí městského obvodu
Praha 3.
10. 8. 1622 (395 let)
Kníže Karel z Lichtenštejna,
s pověřením císaře
Ferdinanda II., vyzval zvláštním konfiskačním patentem
všechny povstalce stavovského
povstání, aby se dostavili před
konfiskační soud. Dostavilo se
728 českých šlechticů, z toho
65 procent protestantských
pánů, kterým byl na základě rebelie zabaven veškerý majetek.
11. 8. 1882 (135 let)
V Praze byl zahájen veřejný
telefonní provoz. Telefonní
ústředna byla zřízena na Malém
náměstí v domě U Richterů.
Zpočátku měla jen 11 účastníků, ovšem zájemců o zavedení
telefonního připojení rychle
přibývalo, a to i přesto, že nešlo
o levnou službu.
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Pocházel z dobře situované
pražské rodiny, otec byl advokát,
což Adolfa předurčovalo k právnické kariéře. Nestalo se, namísto
toho spoluzakládal Devětsil nebo
úzce spolupracoval s Voskovcem
a Werichem. Jeho malířská tvorba
byla ovlivněna kubismem, psal
divadelní hry, nevyhýbal se žurnalistickým žánrům a některé své
texty doplňoval vlastními karikaturami. V dubnu 1939 se mu podařilo vycestovat do Paříže, kde
byl po vypuknutí války v září 1939
zadržen a uvězněn. Po sedmi měsících byl zproštěn viny, ale dále
byl internován ve francouzských

Adolf Hoffmeister: Nevěsta, Osvobozené divadlo 1927

internačních táborech. Po kapitulaci Francie utekl do Maroka,
kde byl sice zadržen, ale nakonec
se mu podařilo dostat do USA.
Z jeho dramatického putování
vzniklo několik cestopisů. Ale napsal také libreto k dětské opeře
Hanse Krásy Brundibár, která byla
uvedena za druhé světové války v terezínském ghettu. Opera
měla pomoci dětem v ghettu vyrovnat se s krutou realitou. Adolf
Hoffmeister zemřel 24. července
1973 v Říčkách v Orlických horách, kde je také pohřben se svou
ženou.
Marie Kulinkovská

foto © Wikimedia Commons

6. 8. 2002 (15 let)
Počasí v Čechách začala ovlivňovat tlaková níže, která se
svým frontálním systémem pozvolna postupovala k východu.
Vytrvalé silné srážky naplnily
většinu jihočeských a západočeských řek. Část Čech postihla
pětisetletá až tisíciletá povodeň. Nejvíce byla postižena
Vltava se svým povodím.

Adolf Hoffmeister (*15. 8. 1902; † 24. 7. 1973), jméno skloňované na
přelomu 40. a 50. let minulého století, byl člověk činný v mnoha oborech.
Byl spisovatel, publicista, překladatel, dramatik, diplomat, malíř a mnozí ho
znají také jako karikaturistu. Byl ale také význačným představitelem české
meziválečné avantgardy.

Padouch nebo hrdina… (95 let)
Vodník pan Wasserman, rádce z pohádky Pyšná princezna nebo legendární baron Prášil. Ano,
řeč je o panu Miloši Kopeckém, divadelním a filmovém herci, který se zapsal nesmazatelně do
paměti každého diváka.
dopracoval k hereckým rolím a objevil se na Barrandově při natáčení
dramatu Jan Roháč z Dubé. Tam si
všimli jeho talentu a začali jej obsazovat do filmů. Lstivý, vypočítavý ničema s ďábelským pohledem.
Za své herecké výkony dostal ocenění zasloužilý a později národní
umělec. Většinu života však trpěl
maniodepresivní psychózou, která se mu ve stáří výrazně zhoršila.
Svého angažmá ve Vinohradském
divadle se musel vzdát a během
posledních dvou let života si zahrál už jen pár scén ve filmech
Andělské oči a Učitel tance. Miloš
Kopecký zemřel v bohnické léčebně 16. února 1996.
Angelika Sedláčková

Miloš Kopecký se narodil
22. srpna 1922 v Praze. Jeho
dětství ale nepatřilo mezi ty
nejšťastnější. Rodiče se rozvedli
a Milošova maminka, Židovka,
byla krátce nato deportována do
Osvětimi, odkud se již nevrátila.
Kvůli svému původu židovského
míšence byl Miloš ve 22 letech
nuceně nasazen do nacistického pracovního tábora, kde strávil sedm měsíců. Po osvobození
pracoval v divadle Větrník, kde
obsluhoval gramofony a opony. V roce 1945 se také setkává s Miroslavem Horníčkem.
Jejich dvojice se stala tradicí
mimu a mimování českého divadla 20. století. Během roku se

1847

1867

1872

(170 let)
Josef Kořenský
* 26. 7. 1847
† 8. 10. 1938
český cestovatel,
pedagog
a spisovatel

(150 let)
Alois Rameš
* 28. 8. 1867
† 26. 10. 1952
jeden z prvních
českých
závodních
cyklistů

(145 let)
Julius Fučík
* 18. 7. 1872
† 25. 9. 1916
český hudební
skladatel
a dirigent
vojenských
hudeb

foto © Reprofoto kniha Můj život s Mildou

4. 8. 1872 (145 let)
Narodil se Ludvík Očenášek,
český konstruktér a vynálezce,
který významně přispěl především k rozvoji raketové techniky. Je jedním ze dvou Čechů,
kteří jsou zapsáni ve Spojených
státech amerických v síni slávy
průkopníků kosmických letů.

KAM to vidí

Nové zemské uspořádání Československa (90 let)
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Je důležité, jak vypadá a zejména jak funguje oblast veřejné správy? Každý to patrně vidí jinak
a ve vícenárodním Československu v období první republiky to byl extra tvrdý oříšek.

14. 8. 1462 (555 let)
Král Jiří z Poděbrad dal uvěznit
Jana Fantina de Valle, vyslance
papeže Pia II., za zradu. Vyslal
k papeži poselství s žádostí
o potvrzení kompaktát, které
papež odmítl a prostřednictvím
Fantina de Valle žádal Plzeňské,
aby svou přízeň od krále odvrátili a přiklonili se k němu.

Samostatné Československo
po svém vzniku zdědilo dva naprosto odlišné správní systémy.
V českých zemích rakouský a na
Podkarpatské Rusi uherský, ke
kterým se na Slovensku přidal
v roce 1920 nový župní. Ten se ale
v Čechách neujal. Praktická potřeba a národnostní nespokojenost
vyvolaly snahu o novou reformu
veřejné správy, aby veřejný, spolkový a politický život neustrnul.
Ke sjednocení a důležité unifikaci
došlo přijetím zákona č. 125/1927
(14. 7. 1927), který ustanovil uspořádání
do čtyř zemí v čele se zemskými prezidenty, které jmenoval prezident republiky. Vznikají tak zemské úřady pro
Čechy se sídlem v Praze, úřad v Brně pro
zemi Moravskoslezskou, úřad pro zemi

Slovenskou v Bratislavě a v Užhorodě
pro zemi Podkarpatskoruskou. K hlavním jejich úkolům patřila hospodářská a správní činnost, tvoření norem,
výkon správního soudnictví aj. Podřízené okresní úřady byly organizovány

podobně, ovšem s menším rozsahem
agendy. U obou úrovní byla vytvořena
zastupitelstva, která byla ze dvou třetin
volena a z jedné jmenována na dobu
šesti let.
-ota-

Ondřejovský
„dvoumetr“ (50 let)
Československá akademie věd svolala v roce 1956
konferenci astronomů, jejímž cílem bylo sestavit
plán na dalších deset let. Při té příležitosti se
ukázalo, že nastupující generaci vědců, podílejících
se na mezinárodních výzkumech, již nevyhovují
starší přístroje. Tak bylo rozhodnuto o vzniku
dvoumetrovému Perkova dalekohledu.

foto © Wikimedia Commons

Projekt výstavby dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově schválila vláda v roce 1959. O čtyři roky později se začalo se stavbou kopule
observatoře (průměr 21 m, váha 195 tun), která byla dokončena rok
poté. Výrobou dalekohledu byla pověřena firma Carl Zeiss ve východoněmecké Jeně. Dvoumetrový dalekohled byl slavnostně uveden
do provozu 23. srpna 1967 u příležitosti pražského 13. kongresu Mezinárodní astronomické unie. Za 40 let existence dalekohledu došlo
k několika jeho modernizacím, k výměně staré elektroniky či poškozených ložisek. Koncem 90. let minulého století došlo k výměně systému
řídících počítačů. Ondřejovský dalekohled na observatoři Astronomického ústavu Akademie věd ČR je dnes největším dalekohledem u nás
a od roku 2012 nese jméno českého astronoma Luboše Perka, který
se zasadil o jeho vznik.
Lucie Sládková

1902

1902

1907

(115 let)
Stanislav
Neumann
* 16. 7. 1902
† 19. 2. 1975
český divadelní,
rozhlasový
a filmový herec

(115 let)
František Novák
* 26. 8. 1902
† 27. 4. 1940
český letecký
akrobat, vojenský
pilot a instruktor

(110 let)
Jaroslav Foglar
* 6. 7. 1907
† 23. 1. 1999
český spisovatel
a redaktor

15. 8. 1732 (285 let)
Za účasti Karla VI. byl položen
základní kámen vojenské
Invalidovny v Karlíně. V té
době však byla budova již rok
rozestavěna. Projekt původně
počítal s ubytováním pro 4 000
invalidů s rodinami. Do smrti
císaře Karla VI. v roce 1740 byla
realizována pouhá devítina
původního projektu. Současně
s Invalidovnou vznikl i vojenský
hřbitov.
26. 8. 1867 (150 let)
V Praze se narodil český malíř
a mozaikář Viktor Foerster.
Technice mozaiky se vyučil
v Itálii a je pokládán za prvního
českého mozaikáře. Jeho dílem jsou např. mozaika Panny
Marie s Ježíškem pro fasádu
chrámu Panny Marie Sněžné
v Praze nebo mozaika Krista
Dobrého Pastýře v kostele ve
Slaném-Dolíně.
26. 8. 1992 (25 let)
Premiér české vlády a šéf ODS
Václav Klaus podepsal s tehdejším předsedou slovenské
vlády a šéfem HZDS Vladimírem
Mečiarem v brněnské vile
Tugendhat dohodu o rozdělení
Československé federativní
republiky. Při této dohodě padl
také definitivní termín rozdělení
státu, 1. leden 1993.
28. 8. 1867 (150 let)
Na příkaz císaře Františka
Josefa I. byly české korunovační klenoty slavnostně převezeny vlakem z Vídně na Pražský
hrad. Z nádraží je odvezl stříbrný kočár pražského arcibiskupa.
Na Hradě byly vystaveny v kapli
sv. Václava a potom uloženy
do sklepa pod kaplí, protože
Korunní komora nebyla ještě
dokončena.
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objevte
Pravý prastánek

foto © redakce

Na Malostranském náměstí v Praze
vyrostla netradiční socha zvaná
Prastánek, dílo umělce Františka Skály.
Podle jeho slov má sloužit jako místo
sousedského setkávání, prostor pro
občerstvení fyzické i duchovní.
Více než šest metrů vysoký objekt je vytvořen
z 300 let starého dubového kmene, který pochází
z obory zámku Veltrusy. Skrývá v sobě opravdový
stánek s nabídkou piva a dalších nápojů. Najdete
na něm však mnoho dalších zajímavostí, které stojí
za to prozkoumat. Neony, amplion, fotografie pravých herců a na jeho vrcholu pravý travní porost,
a uvažuje se o umístění pravého včelího roje. Zdivočelá příroda v samém centru turistického ruchu.
K vidění bude až do 3. září.
-aba-
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LORETÁNSKÝ
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KAM na výlet

Město Mělník vás zve
na víno a kulturní léto
Tradici pěstování vinné révy na mělnických opukových svazích založila před více
než tisíciletím svatá Ludmila. Víno zde můžete ochutnat i dnes, a to nejen na
známém vinobraní (15.–17. 9.), ale i při Mělnickém koštu (12. 8.) nebo na akcích
Mělnického kulturního léta.

odhalte tajemství
českých hradů a zámků

Turistické informační centrum
Legionářů 51, 276 01 Mělník
tel.: + 420 315 627 503
e-mail: infocentrum@mekuc.cz
www.melnik.cz
www.mekul.cz

MEKUL – to je prázdninový festival pod širým
nebem, který vás pobaví koncerty, divadly, letním
promítáním či volnočasovým parkem pro děti. Za
návštěvu stojí i místní pamětihodnosti: chrám sv.
Petra a Pavla s vyhlídkovou věží, mělnický zámek,
regionální muzeum či galerie Ve Věži. Milovníky
technických památek nadchne prohlídka podzemí
se středověkou studnou. Přijměte srdečné pozvání
do města nad soutokem Vltavy s Labem, který můžete mít na dosah při projížďce vyhlídkovou lodí
Fidelio.

Objevte zámek Křinec
s andělem Rafaelem
a vychutnejte si nejen skvělou kávu
v nově otevřené Andělské kavárně

Otevřte 13. komnatu

www.otevrte13komnatu.cz

www.kampocesku.cz | 9

KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…

Brandýsko-boleslavské
prázdniny
Víte, že dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je držitelem
pozoruhodného rekordu? Je jím nejdelší název města v České republice, který
vznikl po sloučení dvou samostatných měst v roce 1960.
Ale pojďme do historie, která na vás čeká doslova na každém kroku a kterou můžete o prázdninách podrobně prozkoumat. Stará Boleslav je
považována za kolébku české státnosti, duchovní
střed českých zemí, v roce 935 zde byl zavražděn
kníže Václav z rodu Přemyslovců, světec a hlavní
patron českého národa, jemuž je zasvěcena bazilika sv. Václava. V poutním chrámu Nanebevzetí
Panny Marie je uchováváno Palladium země české,
obraz, kterému je připisována ochranná moc.
A Brandýs nad Labem? Na první pohled vás
zaujme věž renesančního brandýského zámku,
který je vedle Pražského hradu jediným zámkem
v zemi, kde v průběhu čtyř staletí pobývali všichni
čeští králové. Rudolf II. zde měl své oblíbené letní
sídlo a své sběratelské muzeum zde zřídil arcivévoda Ludvík Salvátor. K prohlídce lákají mj. původní
císařské komnaty, expozice uniforem a zbraní císařské kavalerie či Síň slávy rytířů 20. století a stálá
expozice Pomocné technické prapory – komunistické zločiny 50. let. A nejen děti jistě potěší zvířátka v zámeckém příkopu. Ze zámku můžete pokračovat do synagogy či Oblastního muzea.
Na své si přijdou i milovníci sportu a cykloturistiky. Polabská cyklostezka a navazující síť cyklotras
a cyklostezek vám umožní putování po okolí města
a mnoha zajímavých místech. Rozhodně navštivte
atletický stadion v Houštce u Staré Boleslavi, kde
překonal několik světových rekordů Emil Zátopek.
V těsném sousedství je letní kino, zahajující svůj
provoz již koncem června, můžete si zaběhat po
Zátopkových trasách, vyzkoušet inlineovou dráhu
a děti si mohou zařádit na lanovém hřišti.
Až do 30. října 2017 můžete dobývat Fextovo
území v rámci rodinné soutěže (www.polabsketoulky.cz). V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
získáte samolepky v Kočárovně, která je místem
pro setkávání, v Oblastním muzeu Praha-východ,
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jež vás provede přírodou a historií regionu a přiblíží vám život našich předků, v Městské bráně,
která byla součástí hradeb vystavěných Karlem IV.,
i v Houštce.

K létu patří zmrzlina…
… a dobrá káva a příjemné posezení. To si můžete dopřát měrou vrchovatou. Těší se na vás Kavárna a tvořílna Dvě vrány, v níž si pochutnáte na
vybrané kávě z lokálních pražíren, čokoládě v tekuté i tuhé podobě i dalších delikatesách, KrisKros
Café, které na stinné zahrádce nabízí kvalitní kávu,
domácí limonády, vynikající chlebíčky a čerstvé
unikátní zákusky. V Caffetterii La Badia máte nově
jedinečnou možnost ochutnat nové kávy a v Café
Midi – rodinné kavárně ve francouzském stylu – si
vytvoříte závislost na tradičním francouzském dezertu crème brûlée. U Olivy Jůzový najdete široký
výběr cukrářských i lahůdkářských výrobků a domácí zmrzliny i luxusní pralinky od tradičního belgického výrobce a cukrárna Hoření vám nabídne
perfektní zákusky. River Café je stylovou kavárnou
přímo nad řekou Labe s nádherným výhledem na
brandýský zámek.
Staroboleslavská Coffee Time kavárna & cukrárna je rodinnou kavárnou v provensálském stylu
s příjemným posezením u dobré kávy a denně čerstvými koláči, štrúdly a francouzskými quichi vlastní výroby. Terezčiny domácí dobroty vás lákají na
domácí dorty a cukroví i na zmrzlinu na ochlazení!
Autobusové spojení z Prahy:
MHD 367, 346 Černý Most
MHD 375 Letňany, Českomoravská
www.brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz
www.brandyszamek.cz

1. Na kterém atletickém stadionu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi překonával
Emil Zátopek světové rekordy?
a) Šutka
b) Houštka
c) Slavoj
2. Jak se jmenuje bájná postava z místních
pověstí, jíž jsou připisovány nadpřirozené
schopnosti?
a) Fext
b) Keks
c) Fiškus
3. Ve kterém roce došlo ke sloučení
Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi?
a) 1962
b) 1960
c) 1970

KdyžSvé
malí
nevědí,
velcí do
poradí…
odpovědi
nám posílejte
15. srpna

?

z www.kampocesku.cz/souteze
nebo
1. Jak velká
je rozloha Železnorudska?
poštou
a) 10 000
ha na adresu redakce. Deset autorů
b) 5 000 ha
správných
odpovědí obdrží od Informačního
c) 1 000
ha
centra
Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav
2. Dominantou
zajímavé
ceny. města Železná Ruda je:
a) kostel Panny Marie Pomocné
b) pivovar Belvedér
c) Muzeum Šumavy
3. Největším lákadlem je nová naučná
stezka:
a) Po stopách medvěda
b) Utajená obrana železné opony
c) Po stopách pašeráka
4. Svojí rozlohou 18,43 ha je největším leBrandýsko-boleslavské
dovcovým jezerem na Šumavě. Maximální
kulturní
léto 2017
hlouba je 40 metrů a patří do povodí Severčervenec
ního moře. Které jezero máme na mysli?
2. 7. Czech Brass Festival | nádvoří zámku,
a) Prášilské
17.00 hod., Pražští žesťoví sólisté
b) Černé
16. 7. Festival Praha, klasika… / mistrovská
c) Čertovo
akademie Ameropa | zámecká kaple, 19.30 hod.
5. Na jeho vrcholu najdete rozhlednu po18. 7. Magická harfa Kateřiny Englichové | synastavenou v roce 1923. Při kouzelných zápagoga, 19.30 hod.
dech a východech slunce můžete pozorovat
20. a 21. 7. Ameropa | zámecká kaple, 19.30 hod.
alpské vrcholky. O který vrchol se jedná?
sólová a komorní hudba
a) Ostrý
22. 7. Ameropa – Koncert na nádvoří | nádvoří
b) Špičák
brandýského zámku, 14.00 hod.
c) Pancíř
28. 7. Bratři Ebenové | letní kino Houštka,
6. Největší akcí na Železnorudsku jsou:
20.00 hod.
a) 6. 7. Rysí slavnosti
srpen
b) 2.–4. 8. Železnorudské slavnosti
18. 8. STROMBOLI | letní kino Houštka, 19.30 hod.
c) 6.–7. 9. Pivobraní – vinobraní
25. 8. OPERA GALA OPEN AIR | nádvoří zámku,
19.00 hod.
Své odpovědi nám můžete posílat do
září
15. března na adresu redakce nebo na
3. 9. Jezdecká akademie | Panská zahrada,
souteze@kampocesku.cz. Pro pět autorů
14.00 hod
máme
připravené
nové
5. správných
9. Barokníodpovědí
synagogy
| synagoga,
18.00
hod.
věnované
městemmuzeum,
Železná Ruda.
7. průvodce
9. Hrací strojky
| Oblastní
17.00 hod.
8., 9., 10. 9. Divadelní Brandýs | brandýské kino
a zámek

?

ŠKODA
MUZEUM
ŠKODA Muzeum a výrobní závody ŠKODA AUTO
~ôÃrÝÄÖÙË¨½ºé]:IBéĀ«ÄúºéÙĀ«ËôüÙËÄ¨ÖÙËôËĀò
]:IgbIȳ-Ä«ô«é½ÄÖÙË¨½ºÃéĀ·ÃËĂÄºûºË½«ôôÙÃ«
ËäôÙËûȳ
TÙË¨½ºûÃéĀÝÖÙòôËÃȮúºéÙĀËôüÙËÄ¨ÖÙËôËĀò]:IgbI
«ĀË·ĀûÄüôüº½ÖËÖÛ¨ËĀÃË·ÄÄȳ
IäôÙËȭTËɇCȮǤɇǜǢ¨Ë«Äȳ

]:IBéĀéÃȮbÛȳr½ô:½ÃÄäǝǤǟȮB½Ë½Ý½ô
bɴǟǝǛǞǝǡǣǞǝǛǞǣȮÃéĀéÃʤÝºËɈéäËȳĀ
muzeum.skoda-auto.cz
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Městský stadion Sletiště

Poděbrady – lázeňské město známé svými
léčivými prameny a bohatou historií
I o letošních letních prázdninách je v Poděbradech připraven bohatý kulturní
program.

Rozšířený páteční
a nedělní program
Pátek

Jan Smigmátor
& Bigband Felixe
Slováčka
a hosty Annou Julií Slováčkovou
a Felixem Slováčkem ml.

Sobota

Uriah Heep
Hana Zagorová
Dara Rolins
Perutě
Other Way
Neděle

Debbi
Atmo
Lipo
představení sportovních
a volnočasových aktivit / den
s integrovaným záchranným
systémem / Divadlo Lampion

@dnymestakladna
www.mestokladno.cz
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V neděli 16. července proběhne v Havířském
kostelíku koncert sopranistky Pavly Zobalové,
členky operního souboru Národního divadla, s varhanním doprovodem Jany Havlíčkové. V rámci festivalu Poděbradské swingování se návštěvníkům
představí Dan Bárta, vokální skupina Skety nebo
Rozhlasový orchestr Gustava Broma. Červenec
pak uzavírá Český ukulele festival, který proběhne
28. 7. na kolonádě. V rámci této akce vystoupí hudebníci z České republiky, Velké Británie, Brazílie,
USA atp. Budou zde probíhat workshopy, pochody
kolonádou i společné hraní. Vše je zdarma.

Turistické informační centrum
Jiřího nám. 19, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 511 946
www.polabi.com
Městské kulturní centrum
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady
tel.: +420 325 612 505
www.ipodebrady.cz

foto © Filip Goyre

01–03 / 09

Konec prázdnin s sebou přinese i první ročník
festivalu filmové hudby Soundtrack, který bude
v Poděbradech probíhat 24.–27. srpna. Loňský nultý ročník přilákal do Poděbrad známé osobnosti
i tisíce fanoušků filmové hudby. Tentokrát se diváci a posluchači mohou těšit například na českou
koncertní premiéru Filharmonie Hradce Králové
ve spolupráci s Nicolou Piovanim, italským skladatelem filmové hudby – držitelem Oscara, nebo
světovou premiéru velkoplošné projekce filmu Tři
oříšky pro Popelku s doprovodem symfonického
orchestru.

WËÄüòÃ$Ù«ÄÄTËÙÝ¨¨Ë
~ôÃôÝÄÖÙË¨½ºéÄËôĀÙºËÄÝäÙéËôÄ¨ËËÃéȮôºäÙÃÝôÙËǜǣǢǠ
ÄÙË«½$Ù«ÄÄTËÙÝ¨ȮéäËÃË«½ËôüºËÄÝäÙéºäÙäôòÙôËĀérË½ºÝõ£Äȳ
CéäÄä«ºÃÃÝä·ÝËéÖÛÝäôÄûĀÝÄÃËÃÄäûôüôË·«ÄĂÄüÙÝº¨Ë
ºËÄÝäÙéºÄ¨ËéÃÄȮ·¨ËĂÝËéÝä·Ă«ôËäÄ½Ë$Ù«ÄÄTËÙÝ¨¨Ëȳ
IäôÛÄËÖäºɇÄ½ǤȭǛǛɇǜǢȭǛǛ
rûéĂ«·äºËÃ«ÄËôÄ¨ËôÝäéÖÄ¨ËËWËÄ¨ËËÃé«]:IBéĀ
ôÄǜǛǛ:ȹǠǛ:

WËÄüòÃ$Ù«ÄÄTËÙÝ¨¨Ë
bÄô½ÝºǞǣȮ<«ÙɇrÙä«Ý½ô«ÄC«ÝËéȮbȭɴǟǝǛǞǝǡǣǞǝǛǝǣȮ
ɴǟǝǛǞǝǡǣǞǝǛǞǣȭôÙä«Ý½ô«ʤÝºËɈéäËȳĀȮÙËÄûéÃÖËÙÝ¨ȳĀ
ÃéĀéÃȳÝºËɈéäËȳĀ
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České Budějovice – každý den
LÉTO VE MĚSTĚ 2017
šansoniérka Chantal Poullain, Orchestr opery Jihočeského divadla, soubor Strings Ensemble a Mezcla Orquesta – kubánští a čeští hudebníci hrající
latinskoamerické rytmy.
4. 7. – 31. 8. RADNIČNÍ LÉTO | Radniční nádvoří
Festival hudby a divadel pro děti i dospělé v historických kulisách radničního nádvoří. Můžete se těšit na 22 pohádek loutkových i hraných, 4 folkové
koncerty a 3 divadelní představení pro dospělé.

16. 6. – 30. 9. UMĚNÍ VE MĚSTĚ | Historické centrum města
Svá díla v rámci tohoto projektu vystaví sochaři
z Čech a Slovenska. Jednotlivé instalace zasazené
do ulic a náměstí mají rozptýlit mysl kolemjdoucích a vybídnout je k zastavení, zamyšlení nebo je
prostě pobavit.
1.–6. 7. MÚZY NA VODĚ (začátek ve 21.30) | Slepé rameno Vltavy
Hlavními múzami tohoto vícežánrového festivalu letos budou operní pěvkyně Eva Urbanová a zpěvačka Aneta Langerová. Dále vystoupí

11. 7. – 31. 8. ŘEMESLA A ŽIVNOSTI | Radniční
výstavní síň
Výstava zachycuje vývoj řemesel ve městě od konce 14. století, kdy se příslušníci jednoho řemesla
sdružovali v cechy, až do roku 1859, kdy cechy zanikly a vznikly živnosti.

25.–26. 8. MĚSTO LIDEM, LIDÉ MĚSTU | Historické centrum města
Už popáté bude město patřit této unikátní společensko-kulturní akci. Asfaltový povrch ulic Krajinská,
Česká a Piaristická částečně pokryje živý trávník, veřejné prostranství zaplní umělci a restauratéři. Cílem
pořadatelů je na dva dny proměnit všední městskou
ulici na nevšední zážitek s neobvyklou atmosférou.
1.–2. 9. ŽELEZNÉ A ZLATÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE |
Historické centrum města
Historické slavnosti přilákají návštěvníky na rytířské turnaje, soutěžní klání, středověký řemeslný trh
a další atrakce. Budete mít možnost putovat dějinami města díky setkání s významnými osobnosti
z historie.
Turistické informační centrum
nám. Přemysla Otakara II. č. 2, 370 92 Č. Budějovice
tel.: +420 386 801 413–4
e-mail: infocb@c-budejovice.cz
www.inbudejovice.cz

10.–12. 8. JIHOČESKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL | Historické centrum města
Tuzemské i zahraniční hvězdy jazzu budou koncertovat pod širým nebem na Piaristickém náměstí
s neopakovatelnou atmosférou. Uslyšíte Yvonne
Sanchez, Ninu van Horn, Nicolas Payot kvartet
a další.

Festivalové léto v Táboře
K létu patří pohoda a k pohodě dobrá muzika, netradiční
divadlo a společné zážitky. V Táboře dostanete navíc fantastickou zmrzlinu,
odpočinete si na parádní sluneční pláži a prohlédnete si kulisy středověkého
města. A jaké festivaly vás čekají?
4.–6. 8. KOMEDIANTI V ULICÍCH – tři dny plné divadla, akrobacie, klaunů, hudby, ohňové produkce,
interaktivních představení, dílen a workshopů, své
umění představí Cirkus TeTy, Mime Prague, Bratři
v tricku a další, vstup volný
15.–17. 9. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ – mezinárodní
festival s ohňostrojem, průvodem s pochodněmi,

kostýmovaným průvodem, středověkým jarmarkem, žebráckou uličkou, koncerty duchovní, středověké, ale i současné hudby, rytířským turnajem,
soutěžemi pro děti. Letos vystoupí MIG 21, LENNY,
Bratři Ebenové, Vypsaná fixa, Circus Brothers, Lenka
Dusilová a mnoho dalších.
Vstupenky jsou již v předprodeji: www.taborskasetkani.eu.
Tábor ale nežije jen festivaly, najdete tu plno
komornějších akcí a na své si přijdou i sportovci.
Prostě léto v Táboře – léto na pohodu.
www.visittabor.eu

16. 7. BOHEMIA JAZZFEST – na mezinárodním
jazzovém festivalu letos vystoupí Mynth (AUT),
Mathias Heise Quadrillon (DEK) a Nat Osborn Band
(USA), vstup volný
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14.–16. 7. MIGHTY SOUNDS – legendární žánrový
hudební festival zaměřený na ska, reggae, rock’n’roll,
punk a rockabilly plný zahraničních a domácích kapel

www.taborskasetkani.eu
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Do klobouku

Za kulturou
do Jindřichova Hradce

Jindřichohradecka připravuje výstavu na téma 220
let Landfrasovy tiskárny. V pátek 4. srpna se na náměstí Míru představí duo Piňakoláda.
V pátek 4. srpna a v sobotu 5. srpna bude probíhat oblíbené Fotografování v historických kostýmech v prostorách Muzea fotografie. V sobotu
5. srpna je naplánovaný koncert Jindřichohradeckého Big Bandu na náměstí Míru. Neděle 6. srpna
se ponese v duchu tradiční poutě Porcinkule s promenádním koncertem skupiny Klaret – Strážský
výběr opět na náměstí Míru.
Město Jindřichův Hradec také 26. srpna 2017
uvede operu G. Verdiho „Aida“ na třetím nádvoří státního hradu a zámku. Aida patří k vrcholným
operám Giuseppa Verdiho. Je to dílo zralého mistra, který v době její kompozice měl pevnou pozici
na italské operní scéně. Aidě věnoval Verdi velkou
péči – studoval literaturu o Egyptě, kam se také
vypravil, a ve své hudební řeči se pokusil o napodobení dobového koloritu. Operní představení se
uskuteční v nastudování umělců Divadla J. K. Tyla
v Plzni a sólistů Národního divadla Praha a bude
uvedeno v italském originále s českými titulky.

V období od 29. července do 6. srpna se mohou obyvatelé a návštěvníci Jindřichova Hradce
opět těšit na několikadenní maraton kulturních
a společenských akcí v rámci oblíbeného TOP týdne. V sobotu 29. července proběhne na náměstí
Míru vystoupení skupiny Beatles Revival. V neděli
30. července se můžete těšit na koncert Veselky Ladislava Kubeše na náměstí Míru. V pondělí 31. července se uskuteční koncert vynikajícího Jazz Quartetu s Jiřím Stivínem v kapli sv. Maří Magdaleny.
V úterý 1. srpna se budou v kinosále Kulturního
domu Střelnice promítat filmy pro děti i dospělé v rámci filmového úterý. Středa 2. srpna bude
patřit vodním radovánkám v jindřichohradeckém
aquaparku. Na tentýž den je připraven další z letních koncertů, a to koncert JH Swing bandu v atriu
Muzea fotografie. Čtvrtek 3. srpna a pátek 4. srpna
budou pro zájemce čekat v Domu gobelínů dílny
pro děti i dospělé. Ve čtvrtek 3. srpna Muzeum

Opera na zámku

Aquapark

V jedné z hlavních rolí vystoupí jedna z nejvýznamnějších českých operních pěvkyň a sopranistek Eva
Urbanová.

nenechte si také ujít…
14.–19. 8. Do klobouku – festival pouličního
umění v centru města
8.–9. 9. Pivní slavnosti – slavnosti piva na Tyršově
stadionu
22. 9. Slavnosti Adama Michny z Otradovic
23. 9. Svatováclavské slavnosti
30. 9. Oficiální ukončení turistické sezony
https://infocentrum.jh.cz
www.jh.cz
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– anketa –

INFORMAČNÍ
CENTRUM
ROKU
2017

Hlasujte pro
vaše oblíbené
infocentrum
V úterý 20. června byl zahájen další
ročník prestižní ankety „Informační
centrum roku“. Vyhlašovatelem ankety
je Asociace turistických informačních
center ČR, nově ve spolupráci
s Vydavatelství KAM po Česku.
Informační centra v České republice začala
postupně vznikat v první polovině 90. let minulého století a prošla poměrně složitým vývojem od
převážně soukromých „Popelek“ k dnes již respektovaným subjektům cestovního ruchu. Velkou zásluhu na tomto vývoji má právě profesní organizace A.T.I.C. ČR, která je společně s agenturou Czech
Tourism garantem oborové certifikace JK TIC.
A právě držitelé standardu JK TIC jsou účastníky
dalšího ročníku ankety, která vypovídá o vnímání
služeb jednotlivých TIC širokou turistickou veřejností. Íčka jsou pomyslným zrcadlem obcí a měst,
a tak si zaslouží vaši pozornost a zpětnou vazbu,
která napomáhá při zlepšování služby, už jen tím,
že přináší srovnání s konkurencí.
Letošní anketa je oproti minulým ročníkům
prodloužena až do 31. srpna 2017 a hlasování je
možné z jedné IP adresy ve všech čtrnácti krajích,
pouze pro jedno TIC v kraji. Do ankety je zapojeno 422 certifikovaných turistických informačních
center, o kterých můžete získat bližší informace
na stránkách soutěže v části detail. Zde se dozvíte,
kolik hlasů dané TIC již obdrželo, ale také to, jaké
služby poskytuje či kolik klientů v předchozím roce
jeho služby využilo.
Vítězná TIC z jednotlivých krajů budou oceněna na slavnostním večeru, konaném u příležitosti
podzimního Členského fóra A.T.I.C. ČR.
Více informací o anketě „Informační centrum
roku 2017“ je možné získat na webových stránkách
www.kampocesku.cz, www.aticcr.cz a portálech se
zaměřením na cestování a turistiku.
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Kulturní léto
v turistické oblasti
Třeboňsko
Regionální muzeum v prostorách strakonického
hradu nabízí návštěvníkům o prázdninách expozice Dudy a dudáci v Čechách, Motocykly a zbraně
světoznámé značky ČZ. V rámci prohlídky lze navštívit vyhlídkovou věž Rumpál.
Svět kostiček
Výstavu připravilo muzeum pro své návštěvníky
na období prázdnin. Malí i velcí příznivci pestrobarevných kostiček si mohou prohlédnout exponáty
z téměř 750 000 dílků stavebnice Lego. Pro nejmenší je připraven dětský koutek s kostkami Duplo
i Classic-basic.
otevřeno denně: červen–srpen | 9–17 hod.

Vodní mlýn Hoslovice
Unikátní vodní mlýn na horní vodu najdete 17 km
od Strakonic v obci Hoslovice. Více než 400 let starý
mlýn žije bohatou současností. Pro návštěvníky je
připravena etnografická expozice, areál s domácími
zvířaty a tradiční řemeslné akce spojené s pečením
chleba.
Řemeslné akce ve mlýně
19. 8. Dožínky
23. 9. Výlov mlýnského rybníka
28. 10. Posvícení
otevřeno denně: červen–srpen | 9–17 hod.
tel.: + 420 380 422 608
e-mail: informace@muzeum-st.cz
www.muzeum-strakonice.cz

Třeboňsko
10.–15. 7.
14.–15. 7.

Třeboňská nocturna
Historické slavnosti Jakuba Krčína,
trh (Třeboň)
29. 7.
Pivovarské slavnosti, trh (Třeboň)
31. 7. – 4. 8. Pohádkový Chlum u Třeboně
5. 8.
Lázeňská Třeboň, trh
11.–13. 8. Čochtanova Třeboň – vodnický
víkend
12. 8.
Festival dechových hudeb
(Lomnice n. L.)
19.–20. 8. Rybářské slavnosti, trh (Třeboň)

Veselsko
8. 6. – 30. 9. Umění ve městě – sochy umístěné
v exteriérech města (Veselí n. L.)
15. 7., 22. 7., 3. 8. Veselská ozvěna 2017 –
koncerty duchovní hudby
30. 7.
Fanfare Ciocarlia – nejrychlejší
kapela z Rumunska (Veselí n. L. –
Občerstvení na pískovně)
5. 8.
Veselský pentatlon – pětiboj
netradičních disciplín ve dvojicích
(Občerstvení na pískovně)
13. 8.
Veselská hodinovka – plavecké
závody (Veselské pískovny)
19. 8.
Betonový muž a žena – rekreační
triatlon (Veselské pískovny)
2. 9.
Selské baroko – O pohár města
Veselí n. L.

Vitorazsko
9., 22., 23., 28., 29. 7. Suchdolské divadelní léto
14.–15. 7. Bubenicko-rockový festival
(Suchdol n. L.)
22. 7.
Noční rybářské závody
(Č. Velenice)
12.–13. 8. Suchdolská pouť, výstavy
26.–27. 8. Loučení s prázdninami
(Suchdol n. L.)
2. 9.
Loučení s prázdninami, pěnová
show (Č. Velenice)
Další akce
nejen na Třeboňsku najdete
na www.jiznicechy.cz/kalendar.
www.jiznicechy.cz/trebonsko

Pojďte s námi do pohádky

KAM pro děti

Muzeum strašidel Plzeň
Muzeum strašidel se nachází na západní straně nám. Republiky v samém centru
města Plzně. Už od 16. století býval domem hostinským, dnes Hotel Central. Dům,
jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, pohádkami, tajemnými bytostmi a strašidly.
Jedná se o jedinečnou expozici strašidel a pohádkových bytostí z Plzně a Plzeňského kraje. S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do světa pohádek
a kouzel zapomenutých časů. Bájný kníže Radouš,
vodníci, čarodějnice, Saracénský čert, ohnivý pes,
draci a jiná havěť nestoudná je u nás v muzeu k vidění. Počet bytostí se neustále mění, neboť strašidla se prostě objevují a zase ztrácejí, aby nás mohla
znovu vystrašit.
nabízíme
 individuální prohlídky s tištěným průvodcem
v ČJ, AJ, NJ
 výukové interaktivní programy pro skupiny
 hrací koutek, čarokrámek
 narozeninové párty
 pohádkové víkendy od října do dubna, každou
sobotu a neděli vždy od 15 hod. pohádkové
přestavení pro děti
otevřeno denně od 10 do 18 hod.
Muzeum strašidel
nám. Republiky 33
301 00 Plzeň
tel.: +420 377 223 473
mobil: +420 602 245 537
www.muzeumstrasidel.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Koho můžete spatřit v Muzeu strašidel?
a) hrochy a slony
b) traktory
c) strašidla a pohádkové bytosti
2. Kdo je hlavní ústřední postavou Muzea
strašidel? Nápovědou ti může být logo
Muzea strašidel.
a) bájný kníže Mrzout
b) bájný kníže Radouš
c) kněžna Libuše
3. Kde se nachází Pohádkový statek?
a) Plzeňský kraj, Břasy-Vranovice
b) Středočeský kraj, Benešov
c) Jihočeský kraj, Babice

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží vstupenky do Muzea
strašidel v Plzni a Pohádkového statku Břasy
Vranovice.

Pohádkový statek Břasy-Vranovice
Pohádkový statek je krásné venkovské stavení na návsi vesničky Břasy-Vranovice
s číslem popisným 31. Nechte se u nás vtáhnout do světa pohádek, pověstí, kouzel,
řemesel a historie v krásném prostředí starobylého venkovského statku.
kuželky, štafle do nebe a spousta oblíbených dětských hraček, které jsou všem vždy k dispozici.

Pro nejednoho odvážlivce je přichystána stezka skrz
tajuplný chlívek plný pavouků a pavučin, kde největším nepřítelem bude vlastní strach každého z nás.
A co dál nesmí chybět na venkovském stavení? Samozřejmě zvířátka. S pohádkami u nás bydlí i beran
Matěj, ovečky Jůlinka a Barunka, jehňátka a toulavý
kocour bez bot. Dále jsme pro vás připravili spoustu
venkovních her a soutěží. Protože kdo si hraje, nezlobí. Minipískoviště, kouzelná zvonička, pohádkové

nabízíme
 individuální prohlídku
 tajuplnou pohádkovou stodolu, interaktivní
dílničku, dětský koutek, zvířátka, hry a soutěže
 posezení, mobilní toalety
 čarokrámek, občerstvení
otevírací doba
duben, květen, červen | víkendy, svátky 10–17 hod.
červenec, srpen | denně 10–18 hod.
září, říjen | víkendy, svátky 10–17 hod.
mimo otevírací dobu na objednávku
Pohádkový statek Břasy-Vranovice
Vranovice 31, 338 24 Břasy
mobil: +420 724 77 11 71
www.pohadkovystatek.cz
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Za pohádkou
i soutěžemi do
Spáleného Poříčí
Zveme vás do Spáleného Poříčí,
historického městečka v podhůří
jižních Brd, k procházce po naučných
stezkách Loukou i lesem za pohádkou
a Za mlynáři od Bradavy.

Po stezkách vás provedou pohádkové bytosti
– trpaslík a vodník – výtvarníka Jiřího Wintera NEPRAKTY (stálou výstavu jeho kreseb naleznete také
u nás). Když správně splníte jejich úkoly, obdržíte
v „íčku“ tematické odměny, stejně jako před cestou
letáky s mapkami a radami k luštění. Pokud dáváte
přednost procházce po městě, nepřijdete zkrátka.
V IC obdržíte mapu a otázky Historické stopovačky,
během níž se seznámíte s naší historií, a za správné odpovědi budete opět odměněni. Zkrátka – ve
Spáleném Poříčí se nebudete nudit! Přijeďte k nám
a přesvědčte se sami.
Infocentrum Spálené Poříčí
mobil: +420 605 368 410
e-mail: infocentrum@spaleneporici.cz
www.spaleneporici.cz

Můžete vstoupit do svatojánského chrámu
a ocitnete se na místě, kde stával Janův rodný dům. Chcete-li se o tomto světci dozvědět
více, neváhejte navštívit Svatojánské muzeum
s kopií Janovy lebky, jež byla zhotovena na 3D
tiskárně.
V rodném domě malíře Augustina Němejce
si můžete prohlédnout jeho obrazy a kopii opony, jejíž originál visí v divadle J. K. Tyla v Plzni.
V letošní sezoně se tu navíc setkáte s výstavou
panenek v historických krojích.
Rovněž městské muzeum nabízí řadu zajímavých expozic. Mimo jiné zde uvidíte trosky
amerického válečného letounu Liberator
B-24J, expozici o historii cisterciáckého kláštera
a zámku Zelená Hora nebo nově otevřenou expozici Osobnosti Nepomuku. Do konce července
si můžete v muzeu prohlédnout výstavu Brána
naděje Jindřicha Štreita. Jde o cyklus velkoformátových černobílých fotografií dokumentujících životní cestu člověka.
Na Zelenohorské poště v Expozici veteránů
uvidíte soukromou sbírku prvorepublikových
a poválečných motocyklů, automobilů, jízdních
kol a dalších historických strojů, historický interiér s expozicí o stavebním vývoji města a letos
nově modely válečných letadel.

S místní historií a přírodou se můžete seznámit
na 4,5 km dlouhé naučné stezce Pod Zelenou
Horou. S dětmi můžete vyrazit na některé z dětských hřišť, vykoupat se v městských bazénkách
nebo na Novém rybníku s autokempem.
Doporučujeme navštívit nepomucký zábavní
park, Ždíreckou minizoo, tojické nutrie, rozhlednu Na Skále a historickou a modelovou železnici
ve Vrčeni.
Okolí Nepomuku nabízí množství zajímavých
míst s historickými a přírodními památkami,
včetně chráněné krajinné oblasti Brdy. V příjemné blízkosti se nachází hrady Švihov a Rabí nebo
zámky Kozel, Nebílovy, Lnáře, Blatná, Chanovice, Spálené Poříčí a zámek Hradiště s Muzeem
jižního Plzeňska.
Domácí kuchyně vás určitě nezklame ve Švejk
restaurantu U Zeleného stromu. Na vyhlášené
steaky a tatarák si můžete zajet do nedalekých
Soběsuk do restaurace Angusfarm.
V létě se v Nepomuku koná mnoho kulturních
akcí. Každý pátek je představení nebo koncert
na Malé letní scéně v centru města. Těšit se
můžete na vyhlášené pivní slavnosti, závod historických motocyklů Nepomucký trojúhelník
nebo umělecké sympozium TRN. Přehled akcí
najdete na www.nepomuk.eu.

ZZZ]HOHQDKRUDF]ȂRWHYěHQRȂȂ
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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum
v České republice. Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj
a výstroj ČSR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné
moci v posledních dnech 2. světové války na demarkační linii, doplněné výzbrojí
a výstrojí ČSLA.
venkovní expozice
U vchodu se nachází naučná stezka stálého
československého opevnění západní hranice z roku 1938 a opevnění „železné opony“.
Ve venkovní expozici je umístěno více než
150 kusů vojenské techniky, expozice automobilní techniky z období 2. světové války
a z poválečné výzbroje ČSLA.

Jak žili Keltové
Přijměte pozvání do našeho
archeoparku, který je zaměřen na
ukázku života našich předků – Keltů.

vnitřní expozice
Vnitřní expozici tvoří výstroj a výzbroj nejen
československé prvorepublikové armády
včetně připomínky pohraničního opevnění, ale také armády fašistického Německa
a spojeneckých armád Velké Británie, Spojených států a Sovětského svazu.
otevírací doba
denně od 1. 4. do 31. 10. od 9 do 18 hod.
vstupné: dospělí 90 Kč, děti (6–15 let)
50 Kč, rodinné 220 Kč; děti do 6 let zdarma

Zveme vás na třináctý a zřejmě poslední ročník
keltských akcí v Archeoparku Prášily.
Uvidíte rekonstrukce řemesel a života Keltů.
V areálu muzea je možné zakoupit občerstvení, dárky
a upomínkové předměty.

22. 7. Lughnasad
21. 10. Mezinárodní den archeologie, Samhain –
loučení?

Muzeum na demarkační linii
Šťáhlavská ulice, 337 01 Rokycany
mobil: +420 603 528 875
e-mail: kochf@volny.cz
www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Šumavous zve…
Šumavous není jen ubytování v příjemném prostředí rodinného penzionu.
Komfort ubytování nadchne převážně rodiny s dětmi nabídkou vybavení, které
děti vyžadují. Tedy od přebalovacích pultů, nočníků, jídelních židliček, dětských
příborů až po rychlovarné konvice s lednicí na pokojích.

Domácí atmosféra v sedmi apartmánech je
násobena možností být s dětmi, které zrovna spí
v oddělené ložnici, a zároveň relaxovat ve vedlejší
místnosti nebo s ostatními přáteli v místní restauraci. Šumavous je však i dětské centrum s velkou
zahradou a zejména možností nabídnout dětem
prožít dobrodružství ve venkovních zážitkových
programech. Během programu děti hrají hry, tvoří a učí se samostatnosti. Pohyb venku, v přirozeném prostředí, rozvíjí jejich fyzickou gramotnost,
motorické schopnosti i komunikační dovednosti.

Mohou využít svou vlastní fantazii a dojde k interakci s ostatními různě starými
dětmi. Pohyb v lese připraví dítě na pozdější zvládání daleko složitějších životních
situací a řešení problémů. Vždyť vylézt na
strom, přejít kládu nebo lanovou překážku,
sklouznout se z kopečku, postavit si úkryt
z klacků nebo vytvořit vodní dílo přímo na
potůčku…, to patřilo k radovánkám, které děti dříve zažívaly. Cílem zážitkových
programů je umožnit dětem vrátit se zpět
k přírodě a vychutnat si volnost pohybu.
Programy jsou určeny i pro děti ubytované jinde,
tedy pro děti, které tráví léto na Šumavě u babičky,
tety nebo s rodiči na chalupě kousek od Šumavouse.
Tomášek, Kristýnka, Pavlína a Jiří Hujdovi vás
rádi přivítají v rodinném penzionu.
onu.
ŠUMAVOUS – báječné prázdniny
mobil: +420 602 483 534
e-mail: jirka@sumavous.cz
www.facebook.com/Sumavous.cz
www.sumavous.cz

Archeopark Prášily, jehož stavba byla započata
v roce 2005, má před sebou zřejmě poslední akce.
Ustojí Keltové dnešní úředníky a lidskou závist spojenou s nejhrubším vandalstvím a žhářstvím?
Archeopark Prášily
mobil: +420 602 340 991
e-mail: keltoi@keltoi.cz
www.keltoi.cz
Prožijte své volné chvíle v jedné z nejvýše položených obcí na Šumavě, v srdci národního parku,
obklopeni jedinečnou šumavskou přírodou. Prášily
jsou tím pravým rájem a balzámem pro vaše tělo
i vaši duši.

IC U Michala
Prášily 111, 342 01 Sušice
tel.: +420 376 589 029
e-mail: info@prasilskyraj.cz
www.prasilskyraj.cz
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Vital hotel
Villa Ritter
Villa poskytuje vynikající zázemí pro relaxaci i lázeňskou péči. Nabízí 18 luxusně vybavených pokojů s pěknými výhledy do okolí, wellness zónu,
upravenou zahradu, raw restauraci, parkování,
ale především se jedná o jedinečnou oázu klidu
a zdraví v nejexkluzivnější části Karlových Varů.
 komorní lázeňský hotel ve výstavní čtvrti
West End
 odpočinek a zregenerování sil
 celostní program na zdraví hostů
 očistná kúra k dobrému fyzickému a psychickému pocitu
 rozmanitý jídelníček
 individuální péče
www.villaritter.com

Malé Versailles –
karlovarský ráj labužníků
Až neuvěřitelně zní název vkusně zrekonstruované
zahradní restaurace s hotelem nedaleko lázeňského centra Karlových Varů. Odkazuje k tradičnímu
názvu překrásného místa s jezírkem a bujnou vegetací okolo. Nabízí vynikající gastronomii a příjemně upravený interiér.
 restaurace s penzionem s 9 pokoji
 bohatá nabídka hlavního menu
www.maleversailles.com
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Začátkem letošního roku byla
na Mladoboleslavsku otevřena nová
40 m vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu
s krásnými rozhledy do Českého ráje.

?

Jak se tato rozhledna jmenuje
a kdy byla zahájená její stavba?

?

www.kartograﬁe.cz
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce.
Tři autoři správných odpovědí obdrží mapy věnované vydavatelstvím Kartograﬁe PRAHA, a.s.

KAM představuje
Vendula Krejčová, Anetta
Kubalová a kol. autorů
Objektiv objevuje svět

?

Kolikáté výročí letos slaví magazín Objektiv?
a) 20 let
b) 25 let
c) 30 let
Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu
redakce. Tři autoři správných odpovědí obdrží
od Edice ČT knižní dárek.

Každou neděli se kamery nejstaršího českého cestovatelského magazínu Objektiv vydávají na pozoruhodná místa napříč kontinenty. A protože si umí
vybrat i místa málo známá, kam se běžný turista obvykle nedostane, těší se stálému diváckému zájmu
a široké oblibě. Podobně tato kniha přináší atraktivní
obrazové reportáže z celého světa. Jejich autoři –
cestovatelé i stálí zpravodajové České televize, lidé
stojící doslova v první linii – v ní líčí zejména své
osobní zážitky, dojmy a zkušenosti z dlouhodobého pobytu v cizích zemích. Reportáže tak mají punc
jedinečnosti. Pestrou mozaiku dvaatřiceti osobních
postřehů z cest, které pro knižní vydání připravily
Vendula Krejčová a Anetta Kubalová, uzavírá kapitola
stručně připomínající historii pořadu.

Knihy z Edice ČT zakoupíte v běžné obchodní
síti nebo v internetovém knihkupectví České
televize www.ceskatelevize.cz/eshop nebo na
telefonním čísle 387 222 555.

Ivana Mudrová
Z Prahy všemi směry IV.

Připravila Alice Braborcová (braborcova@kampocesku.cz)

Miroslav Č
Čvančara, Jaroslav Č
Čvančara
Když u nás byl Buffalo Bill
Rozsáhlá faktografická kniha o uměleckém turné
jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo
Bill. Formou současného průvodce po autentických lokalitách mapuje jeho životní osudy ve Spojených státech a pozdější vystoupení v Evropě,
včetně padesáti měst rakousko-uherské monarchie na jaře a v létě 1906. Jeho neopakovatelná
a doposud nikdy nepřekonaná národopisná Wild
West Show, čítající stovky lidí a koní a přepravovaná třemi zvláštními vlaky, vystupovala i v šesti městech na Moravě a ve Slezsku. Buffalo Bill – tehdejší
vyslanec americké národopisné kultury – tak zanechal i na našem území nesmazatelnou stopu, která
oslovila několik dalších generací Čechů, Moravanů
a Slezanů. Součástí knihy jsou unikátní dobové materiály.
cena: 455 Kč
www.academia.cz

Rozmanité putování převážně Středočeským
krajem (a v několika případech i za jeho hranicemi) přiblíží působivá přírodní zákoutí (například
zpřístupněné části bývalého vojenského újezdu
ve středních Brdech, Kamenný úl na Kokořínsku,
Albertovy skály…), neprávem opomíjené stavby
(Bašta v Drahelicích…), pozapomenutá poutní
místa (Maková hora…), léčivé studánky (Habrovka, U Panny Lídy…), tajemné hřbitovy i hodnotná
umělecká díla (Bílkův Obětovaný v Hořovicích…).
Cestu opět zpestří básně, staré legendy i novější
pitoreskní historky z měst a obcí, týkající se nejen
osobností, ale i prostých lidských osudů. Čtenáři se
mimo jiné vypraví za nemanželskou dcerou malíře
Josefa Mánesa, objeví rodové kořeny Franze Kafky
v Poděbradech nebo se vydají po stopách sympatického „ekoteroristy se zelenou krví“ z románu Miloše Urbana Hastrman až k malebným Holanským
rybníkům.
cena: 269 Kč
www.nln.cz

Josef Káďa Kadeřábek
Motorkářský průvodce po Moravě
Po velkém úspěchu Motorkářského průvodce po
Čechách přichází nadšený motorkář s novým průvodcem, tentokrát po Moravě. Svým osobitým stylem zpracoval nejkrásnější trasy, doplnil je mnoha
fotografiemi, a provede tak nejen motocyklisty, ale
i automobilisty a ostatní, kteří rádi cestují a poznávají nové, křížem krážem po moravské zemi, po
jejích památkách, zajímavostech i dobrých hospůdkách.
cena: 300 Kč
www.brana-knihy.cz
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Čtyři kameny
nádherné brány
Pravčická brána

Brána do Čech, jak jsme si už zvykli říkat Ústeckému kraji, je tvořena čtyřmi mohutnými a atraktivními
kameny, čtyřmi regiony, které stojí za to dopodrobna ohledávat a nacházet jejich netušenou krásu.
Pojďme se vznést vysoko nad krajinu a podívejme se na tenhle pestrý a členitý kout naší země shůry.
Čím se který ze čtyř „kamenů“ blýská na dálku?
Úchvatná země skal, roklí, kaňonů, ale také
pohorských luk, neskutečných výhledů, domečků
jako z pohádky, křížových cest, potůčků i řek. Klenotem nejcennějším je Pravčická brána. Tou jako
bychom směli vejít do říše zbrázděné Labskými
pískovci rozťatými jedním z nekrásnějších říčních
kaňonů v Evropě, Labským údolím, na jedné straně a zvlněnými prvními vrcholky Lužických hor
na straně druhé. Hluboko pod majestátní skalní
branou řítí se divoká Kamenice kolem Dolského
mlýna mezi kolmé stěny skal, aby se zklidnila a nechala užaslé poutníky plout Divokou i Edmundovou soutěskou. Jen o kousek dál korunují hřbet
kamenného draka tři Jetřichovické vyhlídky.
Nádheru lidové architektury, jedinečných korálků
podstávkových domů rozhozených štědře po celé
oblasti, objevíme v mimořádné koncentraci v Kamenické stráni nebo na Kamenné Horce v Krásné Lípě. Krásu sakrální i profánní architektury zase
nejspíše v historické České Kamenici nebo třeba
v Rumburku, jehož Loreta je pravým skvostem.
Čtrnáct zastavení křížové cesty doplňují všudypřítomné drobné sakrální památky, jako třeba Bratský oltář u České Kamenice nebo Bauerova kaple
u Lipnice. Přivítají nás zámky v Děčíně, Benešově
nad Ploučnicí, ve Šluknově nebo v Lipové. Na
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levém břehu Labe zase kraluje fantaskní skalní
město Tiské stěny a kamenná rozhledna na Děčínském Sněžníku. Přidáme-li skalní hrádky,
Gabrielinu stezku, rozhledny, idylické Křinické
údolí u Kyjova, můžeme si být jisti, že jsme pořád
jen na počátku výčtu zdejších krás.

České středohoří
Krajina rozpolcená Labem, na kterou ze všech
stran shlížejí kopce tak roztodivné, tvarů nepravděpodobných a těžko uvěřitelných, že je na ně
krátká i fantazie básníkova. Zem vzdutá ohromující
sopečnou silou a zklidněná životy lidí, kraj prvních
Slovanů, oblast legend a nejslavnějších českých
mýtů s horou Říp, která vyrůstá přímo z českých
duší. Bludiště homolí, kup, jehlanů, bochníků, solitérních velikánů. Říše královny Milešovky a krále
Házmburku. Mezi jejich poddanými jsou kopce
tak zvláštní a podivínské, že se tomu až nechce věřit. Ledová hora Plešivec, kde najdete led i ve žhavém červnu, a její bratr Boreč, hora ohnivá, která
i v třeskutých mrazech hýčká zelenou trávu a mech
a žhavě vydechuje z útrob, i nezvedená kamenná slunce v lukách u Třebívlic. Zem je tu bohatá
českými granáty, které vybuchují jen svým temně karmínovým leskem. Člověk tu vystavěl pyšná
sídla v podobě barokních Libochovic, renesanční

Budyně s alchymistickou minulostí, rokokových
Ploskovic, i středověkého Úštěku s do nebe
šplhajícími Ptačími domky, kapličkami a kalvárií
u Ostrého i kamennou lodí v lese. Najdete tu mohutné ruiny hradu Helfenburk, vznešenou Roudnici semknutou kolem lobkovického zámeckého
monumentu, světově pochmurně známý Terezín,
mlčenlivého svědka vrcholu lidské intolerance,
malebné Litoměřice, korunované vznešeným
Dómským pahorkem a věží katedrály sv. Štěpána,
i stále neobjevené Ústí nad Labem, o němž málokdo tuší, že je to město vodopádů a usedavě nádherného okolí. Kraj révy, která, ač daleko na severu,
dává lahodnou šťávu a vína z ní jsou slavná a ceněná, i samy Porty Bohemiky, velkolepého širokého
zákrutu Labe, nebo tajuplné náhorní plošiny kolem
Verneřic ve stínu Bukové hory.

Dolní Poohří
Idylicky zvlněná krajina kolem životadárné Ohře,
která protéká širokou kotlinou od jednoho královského města ke druhému, doprovází zalesněné vrchy
korunované zříceninami hrdých hradů. Řeka na chvíli
opouští hluboké meandry a vytváří zčeřenou vodní
plochu Nechranické vodní nádrže a dál pokračuje
krajem bájných Lučanů a zemí záhadných menhirů.
Ona sama vás nejlépe provede svým královstvím.

text © Ústecký kraj

České Švýcarsko
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Labská stezka

Pohled z Milešovky, foto © Bergr

Uvítá vás Klášterec nad Ohří s novogotickým romantickým zámkem plným vzácného porcelánu, aby vás
vzápětí pohostila Kadaň, středověké město s nejužší
uličkou v zemi, hradbami a parkány i hravým nábřežím Maxipsa Fíka. Ohře vás odnese do historického
Žatce s největším chmelovým muzeem na světě,
s jedinečným Chrámem chmele a piva, kde uslyšíte
odbíjet pivní orloj a svezete se v kouzelném výtahu, jenž se změní v koš balonu letícího vysoko nad
městem. To už vás ale vyhlíží Louny, měsíční perla
na Ohři s fascinujícími střechami gotického chrámu
sv. Mikuláše a mohutnou Žateckou branou svírající
podkovu městských hradeb. Ať se pak od řeky vydáte
kamkoliv, všude vás čekají výjimečné turistické cíle,
jako je největší zámecký park u nás obklopující zámek
Krásný Dvůr, strašlivý drak spící v Březně v důlní
sloji, zářivé zámky Stekník, Líčkov nebo Nový Hrad
a nakonec i magická energie nedokončeného gotického chrámu v Panenském Týnci. Většinu té krásy
navíc spojuje cyklostezka Ohře, po které jezdí se
tak dobře…

Krušné hory
Tiché a hluboce do sebe obrácené, s mrazivě ostrými výhledy i v mlžném oparu, vždycky důstojné
a majestátní. Nádherné pohoří zvláštní podmanivé
a syrové krásy. Dlouhý zalesněný hřeben, z něhož

Klínovec, foto©Pavel Špindler

Zámek Krásný Dvůr

sestupují lesnaté i kamenité stráně, úchvatné horské louky, pláně a mokřady. Jsou plné netušených
překvapení, ukrytých skvostů, mají svá tajemství,
která je krásné odhalovat. A pod tím vším energie země, odpradávna dobývaných rud vzácných
kovů, hornické štoly a vyvěrající prameny léčivých
vod. Na hřebenech najdete předlouhou Krušnohorskou magistrálu oceňovanou kolaři, úchvatná vřesoviště a rašeliniště, lesy střežené jezero ve
Flájích, kamenné sfingy u Měděnce, pod zem vedoucí štoly, Komáří vížku s nejdelší českou sedačkovou lanovkou, v Česku vůbec nejvýše položené
golfové hřiště na Cínovci, ale také rozhledny, zříceniny hradů a v zimě pak pulzující lyžařská střediska
na Klínovci, na Klínech či v Telnici. Pod horami

na vás čekají lázeňské Teplice, Dubí s nejsevernějším benátským kostelem na světě, středověká
Krupka, Osek s důstojným klášterem, na Casanovu vzpomínající duchcovský zámek, Most, město
dromů, v Chomutově zase unikátní Kamencové
jezero v těsné blízkosti největší zoo u nás. Potkáte
tu nádherné zámky, třeba Červený hrádek, nově
otevřený zámek v Litvínově nebo přízračné Jezeří tyčící se nad měsíční krajinou dolů. I na ďáblovu
horu můžete vystoupat, když se vydáte z Bíliny na
mystický Bořeň…
Více tipů na zajímavá turistická místa,
výlety a akce najdete na
www.branadocech.cz
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Když malí nevědí, velcí poradí…

Město, které stojí za
poznání – Ústí nad Labem
Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině Labského údolí na severu České
republiky, v srdci Chráněné krajinné oblasti České středohoří, jíž jednoznačně
dominuje údolí zvané Porta Bohemica, tzv. Brána Čech. Díky dobré dopravní
dostupnosti je město přirozenou branou také do kraje Labských pískovců i na
hřebeny Krušných hor.
Přírodní zajímavosti





Rozhledna na Střekově

Město skýtá řadu významných turistických
atraktivit, a to jak kulturně-historických, přírodních, tak i technických.

Kulturně-historické zajímavosti









hradní zřícenina Střekov (patří mezi nejnavštěvovanější v severních Čechách)
zřícenina hradu Blansko
zámek Trmice (s muzeem modelové železnice)
výletní zámeček Větruše
zámek Krásné Březno a kostel sv. Floriána
Muzeum města Ústí nad Labem, Muzeum civilní obrany
kostel Nanebevzetí Panny Marie
řada palácových vil (rodinná vila Heinricha
Schichta, vila Carla Georga Wolfruma nebo vila
Ignaze Petschka)
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vodopády (málokdo ví, že na území Ústecka se
nachází 18 větších či menších vodopádů)
naučné stezky (např. Bertino údolí, Větruše –
Vrkoč, Větruše popraviště – Ústecké podzemí)
jezero Milada (vzniklo zatopením uhelného
lomu a dnes slouží k rekreačním účelům)
rozhledny a vyhlídková místa (např. Erbenova
vyhlídka, Střekovská vyhlídka, vyhlídková věž
na Větruši, vyhlídka na Mariánské skále)

Technické zajímavosti




Masarykovo zdymadlo (dnes se může pochlubit např. unikátním rybím přechodem)
lanová dráha na Větruši
Mariánský most (v roce 2001 byl v mezinárodní anketě renomovaného časopisu Structural
Engineering International zařazen mezi deset
nejkrásnějších světových staveb posledního
desetiletí 20. století)

Ve výčtu turistických zajímavostí bychom neměli zapomenout ani na zoologickou zahradu, která chová celkem 226 druhů zvířat ve více než tisíci
kusech. Mezi nejslavnější obyvatelky ústecké zoo
patří dvě indické slonice Kala & Delhi.
Ústí nad Labem je vhodné i pro milovníky
cykloturistiky. Prochází zde mezinárodní Labská
stezka a vydat se můžete jak směrem na Děčín,

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/soutez nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
městem Ústí nad Labem.
tak směrem na Litoměřice. Jako zajímavé zpestření
můžete kombinovat jízdu na kole s plavbou lodí.
Nastoupit na loď můžete v přístavišti přímo u hlavního vlakového nádraží nebo v nedalekém Vaňově.
Více informací o turistických cílech vám rádi
podají pracovníci Informačního střediska města
Ústí nad Labem. Rovněž můžete navštívit webové
stránky města.
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Hrad Střekov

foto © město Ústí nad Labem

Výletní zámeček Větruše

1. Jakým způsobem byl poničen kostel Nanebevzetí Panny Marie u OC Forum během
bombardování města v dubnu 1945?
a) byl zcela zničen a postaven znovu
b) jeho věž byla vychýlena od kolmé osy téměř
o2m
c) jako zázrakem zůstat zcela netknutý
2. Podle koho byla pojmenována slavná vyhlídka umístěná nad Dobětickým sídlištěm,
Erbenova vyhlídka?
a) podle tehdejšího předsedy turistů Alexandra Erbena
b) podle spisovatele Karla Jaromíra Erbena
c) podle sportovního gymnasty Františka
Erbena
3. Kdo podle legendy postavil roku 826
hrad k ochraně proti nepřátelům na Soudném vrchu, dnešní výletní zámeček
Větruše?
a) Pešek z Vietmile
b) Labohoř
c) Václav Popel z Lobkowitz

KAM na výlet

Rusalka mutant v pohádkové zemi skřítků
paní Vítězslavy Klimtové

Zámek Klášterec nad Ohří

Průčelí zámku

Vážení výletníci, ptáte se, proč navštívit zrovna tuto památku? Věřte, že důvodů je
mnoho. Klášterecký zámecký areál nabízí hned několik NEJ.

text © Mgr. Kristýna Sladomelová; foto © Roman Novotný, Ing. Miroslav Nyklíček

V interiérech prvního zámeckého patra se nachází NEJvětší muzeum porcelánu v České republice. Máte jedinečnou příležitost spatřit na vlastní oči
NEJstarší výtvor klášterecké porcelánky z roku 1794
s názvem Vivat Böhmen. Než se malý porcelánový
šálek roku 2010 vrátil do své domoviny na klášterecký zámek, strávil řadu let v depozitáři Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM). Jeho historie
je však mnohem zajímavější.
UPM je vlastníkem valné většiny exponátů, které
lze v muzeu porcelánu spatřit. Z jeho sbírek vás na
zámku zaujme i rozverná a zároveň praktická figurální plastika. Najdete zde oblíbené figurky dvou
tváří. Omládnete a prozřete u kouzelného zrcadla.

Nejstarší loutky rodiny Kopeckých (v popředí Mefistofeles)

Rodokmen z porcelánových destiček v hrobce rodu Thunů

Detail tzv. Thunského servisu – terina na polévku
s thunsko-salmovským znakem

Šálek s podšálkem Vivat Böhmen z r. 1794

Zapojíte fantazii a důvtip při záludných hádankách,
jež se vážou k exponátům. Překvapí vás jídelní servis,
pro nějž služebnictvo nasazovalo život, aby ho zachránilo před zničujícím požárem zámku. Kromě
historického porcelánu se pokocháte i současnou
produkcí klášterecké porcelánky a sklárny Moser
Karlovy Vary. Klášterecká porcelánka je dnes NEJstarší dosud produkující porcelánkou v Čechách.
Kromě porcelánu nabízí zámek prohlídku pohádkové země. Její součástí je NEJvětší expozice
skřítků (paní Vítězslavy Klimtové), kterou lze momentálně v ČR spatřit. Nejen děti, ale i dospělí tu
najdou svého spřízněného skřítka. Jako příklad

uveďme skřítka Dopíječe nebo Divoženku mutant.
Zajímá vás, jak vypadá stvoření, které vám věčně
schovává drobné předměty, a je tak NEJvíce rozšířeným skřítkem všech domácností? Přijďte a spatřete
Zášupšáka neboli Schovávače na vlastní oči.
Mimoto pohádkový okruh představuje historické loutky rodiny Matěje Kopeckého a zámeckou
věž. Ta vás okouzlí jednak překrásným výhledem na
údolí řeky Ohře, ale i krušnohorskými legendami
a jejich poutavou prezentací.
Okruh atraktivit obsahuje NEJvětší zajímavosti
zámeckého areálu. Sem patří více než 5 000 historických knih, minerály z Krušných hor, věž a thunská
hrobka. Z minerálů určitě oceníte ciboušovské ametysty, krášlící např. kaple sv. Kateřiny a sv. Kříže na
Karlštejně a kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále
na Pražském hradě. Lákadlem pro mnoho návštěvníků je bezpochyby hrobka rodu Thunů s výjimečným
rodokmenem z porcelánových destiček. Cestou do
hrobky projdete částí zámeckého parku, který se
v současnosti řadí k NEJlépe zachovalým historickým parkům Ústeckého kraje. V parku, kromě mnoha druhů vzácných dřevin, najdete salu terrenu se
sochami významného sochaře Jana Brokoffa a sedm
kaplí jakožto Sedm bolestí Panny Marie.
Ještě váháte? Těšíme se na vaši návštěvu!
Zámek Klášterec nad Ohří, p. o.
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
tel.: + 420 474 375 436
e-mail: info@zamek-klasterec.cz
www.zamek.klasterec.cz
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Reportáž

Číslo 73 304 mi
připomnělo mé kořeny
Eva Poláková se narodila 30. června 1929 v židovské rodině Emila
Poláka (14. 7. 1895 Jičín – 1945), obchodníka v Luži. Maminka
Helena, rozená Alterová (1901 Luže – 19. 6. 1971 Luže), pomáhala
manželovi s obchodem a starala se o dospívající dcery Evu a Andulku
(6. 6. 1924 – 6. 6. 2014) a svou maminku.

Dům Polákových v Luži, uprostřed babička a dědeček Alterovi,
rodina Krausových, rodiče Evy, sestra Andulka, bratranec
a sestřenice – Eva ještě nebyla na světě

Rodině se nevedlo špatně. Žila v docela velkém domě, v centru poklidného východočeského
maloměsta, kde měli v přízemí obchod smíšeným
zbožím. Eva vzpomíná, že jezdívali za maminčinou
sestrou do Čáslavi, Proseče nebo za dědečkem a babičkou Polákovými do Jičína. Když se řekne dětství,
vybaví se jí městečko Luže, kde chodila do Sokola
a hrála v ochotnickém souboru Karafiátovy Broučky.
Základní školu ale neměla moc ráda. Dokonce naopak. Měla z ní žaludeční neurózu, která skončila, až
když Eva přestala chodit do školy. Začala pak znovu
jíst a s tatínkem dokonce závodili, kdo toho sní víc.
Vzpomíná, jak jednou snědla 37 švestkových knedlíků. V předválečné Luži žila silná židovská komunita.
Byl tu rabín, synagoga a nejméně dalších deset rodin. Tatínek vedl velmi společenský život. Byl členem
Sokola, sboru dobrovolných hasičů, jezdil se sanitkou a nějaký čas byl také starostou židovské obce,
která měla kancelář v jejich domě. Rodina chodila
do synagogy, slavila větší židovské svátky, ale také
držela svátky Vánoc i Velikonoc.
S příchodem nacistů se ale vše změnilo. Eva zpočátku protižidovská opatření moc nevnímala, protože
se do té doby ani nikdy s žádnou formou antisemitismu nesetkala. „Dokud nepřišel Hitler, nevěděla jsem,
že jsme jiní. Všechno jsem brala úplně jinak.“ Tatínek
ale přišel o obchod. Na přání zdejšího katolického
kněze, u kterého platil již z dřívějška za spolehlivého
řidiče, měl opět řídit sanitku. Nebylo mu to dovoleno,
stejně jako vypomáhat kamarádovi v autodílně. Rodina tedy žila z úspor, které ale nebyly nevyčerpatelné.
Eva i její sestra nesměly do školy, proto, když to bylo
možné, dojížděla za Evou na kole z nedaleké Skutče
do Luže Květa Habalová a učila ji. Eva si zvykala na
život bez kamarádek, pro které se stále více stávala
někým, kdo nosí žlutou hvězdu a nesmí dělat pro ně
zcela běžné věci. Zákazy vycházení po osmé večerní,
vlastnit domácí zvířata nebo cestovat bez dovolení,
to vše bylo jen předzvěstí toho, co mělo teprve přijít.
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Eva Poláková Lišková

Bylo 2. prosince 1942 a rodina Polákových
dostala příkaz k nástupu do transportu. V očích
svých rodičů viděla poprvé strach. Museli opustit
vše a stejně jako ostatní Židé odevzdat auta, kola,
rádia, hudební nástroje, počítali jim košile, a to vše
procházelo jejich domem v rámci židovské obce.
Židé se v těchto těžkých chvílích ale dokázali semknout. Eva vzpomíná, jak k nim chodili domů a jak
to bylo moc hezké, když drželi všichni pohromadě.
Maminčina sestra žila v Čáslavi. S manželem advokátem Karlem Krausem měli dvě děti, Františka
a Milenu. Jejich nově upravený dům se ale zalíbil

Oslava 70. narozenin babičky Kamily Alterové (listopad 1935).
Vnuci, dole zleva – Pavel Alter (zavražděn), uprostřed Eva,
napravo František Kraus (zavražděni), nahoře odleva – Milena
Krausová (zavražděna), Fritz Alter (zachránil se ilegálním útěkem
do Palestiny), Andulka – sestra Evy (osvobozena v Bergen-Belzenu), Erika Alterová (zachránila se vystěhováním do Anglie),
Arnošt Alter (zavražděn), Bedřich Alter (zavražděn)

někomu z protektorátních mocipánů. Krausovi se
museli během pár dnů vystěhovat, a protože neměli
kam jít, odjeli k Eviným rodičům do Luže. Podle Evy
to bylo nádherných devět měsíců, kdy si hráli s Mílou a Frantou a kdy jí strýc Karel nahradil dokonce
školu. Poté se někdo v Čáslavi postaral také o to, aby
Krausovi zmizeli nenávratně. Museli se přestěhovat
do Prahy, odkud bylo v té době vypraveno celkem
pět transportů Židů do ghetta v Lodži (terezínské
ghetto ještě nebylo „připraveno“).
Do ghetta Litzmannstadt, polsky Lodž, bylo již
30. 4. 1940 nahnáno na 164 tisíc polských Židů, kteří
se tu tísnili na ploše 4 km2. V letech 1941 a 1942 sem
bylo deportováno dalších 38 500 Židů, 20 tisíc z Říše
a protektorátu, zbytek z okolních měst. Krausovi odjeli třetím transportem „C“ 26. října 1941 (1 000 lidí,
přežilo 63) a z celkového počtu 5 000 lidí, kteří opustili Prahu do 3. 11. 1941, přežilo válku pouhých 272.
Eva vzpomíná, že Krausovi jim z Lodže poslali korespondenční lístek se čtyřmi podpisy a poděkováním

za peníze, které jim maminka do Lodže poslala. „Tak
jsme věděli, že žijí. Pak ale přišel lístek jenom s třemi
podpisy a maminka řekla: Máňa zemřela,“ vzpomíná
Eva. Nakonec se z Krausových nevrátil vůbec nikdo.
Jen Věra Štinglová, která ghetto v Lodži přežila, vyprávěla po válce Evě, že se s bratrancem Františkem
Krausem v ghettu několikrát potkala.
Před odchodem do Terezína navštívila rodinu
Polákových paní z pražské židovské obce a mamince
radila, co si má do 50kilogramového povoleného
zavazadla vzít. Eva vzpomíná, jak maminka na cestu
vyráběla karamel, který pak dala děvčatům do papírových kelímků. Rodina si zabalila nejpotřebnější
věci a těsně před odjezdem rodiče ukryli na půdě
krabici s fotografiemi, o kterých ani Eva nevěděla a kterou po válce maminka našla. Byl sychravý
prosincový den roku 1942. Do Luže přijel náklaďák,
který je odvezl do nějaké pardubické školy, kde zůstali dva nebo tři dny. Poté je odvedli na pardubické
nádraží, celkem 650 lidí, a dopravili osobním vlakem
5. 12. 1942 (transport Cf) do Bohušovic nad Ohří,
odkud šli pěšky do Terezína.
Mylnou představu o životě rodiny v širší židovské komunitě zbavené jha protižidovských opatření
vystřídala každodenní realita terezínského ghetta.
Maminka prohlásila, že má rodina zůstat pohromadě, a nějak se jí podařilo získat jednu malou místnost
v domě, kde jich žilo pohromadě šest žen – teta, její
dvě sestřenice, paní Poláková, Eva a její sestra Andulka. Jejich příbuzný Ota Sharpner, manžel sestřenice Věry Munkové, který byl deportován do ghetta
transportem Ak 24. 11. 1941, pracoval v bramborárně, a díky tomu si mohla rodina občas přilepšit
k chudé vězeňské stravě. Eva také vzpomíná, jak
do jejich domu docházel za svého pobytu v ghettu Karel Poláček, kterého tu potkávala. Tatínek byl
ubytován v Sudetských kasárnách, pracoval v krematoriu a každý den se s rodinou vídali. Co dělala
maminka, si Eva nevzpomíná, sama jako malá pracovat nemusela, ale vypomáhala rodině tak, že chodila pro obědy nebo uklízela pokoje. Sestra Andulka
byla dobrovolnou sestrou v domech pro přestárlé
obyvatele ghetta. Její práce byla nebývale záslužná,
zvláště uvědomíme-li si, že se jednalo o nuzné podmínky, ve kterých tito nemohoucí lidé žili. Terezínské
ghetto, to byl každodenní nedostatek jídla, takřka
neexistující hygiena, krysy, blechy, štěnice... Největší
Evina vzpomínka na terezínské ghetto ale je, že tu
měla rodinu, a i když tatínek bydlel jinde, denně se
vídali. „Pro mě je rodina úplně všechno,“ říká, „všechny útrapy se dařilo zvládat, protože rodina byla pohromadě, podporovali jsme jeden druhého a starali
se o sebe navzájem.“ Tak přečkali od prosince 1942
do prosince 1943 rok v terezínském ghettu…
Dokončení na www.kampocesku.cz.
Pro Památník Terezín Luděk Sládek

www.pamatnik-terezin.cz
www.facebook.com/TerezinMemorial

KAM na výlet

Prázdniny 2017
v Dolním Poohří
Kdo bude trávit prázdniny v regionu podél řeky Ohře, může se každý víkend těšit
na bohatý kulturní či sportovní program. Zámky v Poohří ožijí kostýmovanými
prohlídkami a divadlem, slavnosti chystají i města. Oslava řeky Ohře, kterou
pořádá Destinační agentura Dolní Poohří, se bude letos konat 29. července v Žatci.

text © Kateřina Táborská; foto © DA Dolní Poohří

Letní lounské vábení

V Klášterci nad Ohří jako tradičně odstartuje letní sezonu festival klasické hudby Klášterecké
hudební prameny, který trvá od 5. do 9. července.
Průvodcem i jedním z protagonistů koncertů na
zámku a v kostele Nejsvětější Trojice bude opět
známý houslista Jaroslav Svěcený. Program festivalu
najdete na http://kultura.klasterec.cz.
Město Louny, které si letos připomíná 500 let
od vypuknutí velkého požáru, nabízí v létě atraktivní večerní výstupy na věž chrámu svatého Mikuláše. Konají se 7. července, 4. srpna a 1. září vždy od
20 hodin. Další zajímavý večerní program se chystá
na pátek 14. července, kdy se ulice a budovy rozzáří
světelnými instalacemi v rámci festivalu Kouzlo světla. Další akce v Lounech najdete na www.louny.eu.
Po celé prázdniny pokračuje ve Smolnici na
Lounsku celoroční program Hudba ve Smolnici.
22. července čeká návštěvníky statku čp. 4 letní
odpoledne s tématem Staré cesty v krajině, jejichž
hostem bude Václav Cílek. Poslední srpnový víkend
se pak koná Bartolomějská pouť.
Abychom připojili také sportovní nabídky, zveme vás v sobotu 8. července k Nechranické přehradě, kde se koná Hopman Triatlon. Nabídne tři závody – Dětský triatlon, ½ železňák a Krátký triatlon,
start je v autokempu U Hráze ve Vikleticích. Přihlášky
na www.hopmantriatlon.cz. 12. srpna pak můžete
vyrazit do Žatce, kde se koná již 33. ročník Neckyády na Ohři neboli soutěže netradičních plavidel se
startem u starého jezu.

Pro odvážné budou noční prohlídky zámku
Nový Hrad v Jimlíně nazvané Schwarzenberské
děsy v sobotu 5. srpna. I v létě zde pokračuje přednáškový cyklus věnovaný 250. výročí zakoupení
zámku rodem Schwarzenbergů a také výstava kostýmů z pohádek Zdeňka Trošky. Další akce zámku
můžete objevit na www.zameknovyhrad.cz.
Ze srpnových akcí vybíráme třeba Letní lounské
vábení – víkendovou oslavu s koncerty, turistickými
akcemi, závody dračích lodí a oslavou řeky Ohře–,
které letos proběhne od 11. do 13. srpna v Lounech.
Prázdniny ukončí Hradozámecká noc 26. srpna –
třeba na zámcích Červený Hrádek, Krásný Dvůr,
Nový Hrad, Stekník, na hradě Házmburk – a také ve
stejný den oblíbený Císařský den v Kadani.

Oslavy řeky Ohře v Klášterci nad Ohří

Zámek Nový Hrad u Loun; foto © Lada Baladová

Také letos bude Dolním Poohřím brázdit Kinematograf bratří Čadíků. Zastaví se na Mírovém
náměstí v Kadani (10.–13. 7.), na náměstí Svobody v Žatci (14.–17. 7.), v Postoloprtech (18.–21. 7.),
na zámku Nový Hrad (22.–25. 7.) a v Radovesicích
(26.–29. 7.).
Zámek Červený Hrádek u Jirkova připravuje
kostýmované prohlídky historického zámeckého
okruhu, a to na 16. července a 13. srpna. 21. července bude v zámeckém parku koncertovat folková
legenda Wabi Daněk.
Netradiční prohlídky nabídne o prázdninách
i zámek Stekník u Žatce. Třeba hned 5. července
to budou prohlídky s členy hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina a 20. srpna procházka po zajímavých místech v okolí zámku. Na 29. července
plánuje správa zámku Zahradní slavnost se šermíři, kejklíři, divadlem a tancem. Vše najdete na
www.zamek-steknik.cz.

Císařský den v Kadani

„Návštěvníkům v Dolním Poohří doporučuji cestovat s fotoaparátem. I letos totiž pořádáme soutěž
Poohří vaším objektivem,“ doporučuje ředitelka
Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná
Pokorná. Fotografická soutěž končí 31. října a pravidla lze najít na www.dolnipoohri.eu. „Také letos
pokračujeme v pravidelném zveřejňování pozvánek
na našem facebookovém profilu. Každý den tam čtenáři najdou pod titulem Na vlně zážitků i poznání po
Dolním Poohří nějaký tip na výlet či akci.“
Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.
mobil: +420 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.eu
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Užijte si léto aktivně
Hledáte místo, kde strávíte letošní dovolenou nebo výlet? Místo pro aktivní
odpočinek, poznání i ideální destinaci pro vaši rodinnou dovolenou?
Už nehledejte! Tím pravým regionem bude Liberecký kraj.
Drábské světničky, Kost, Trosky, Hrubou Skálu, Turnov, Frýdštejn, Kozákov až do Jičína. Za jeden den to
asi nestihnete, ale projít i jen část stojí za to.

Ze sedla kola

Krása pěší turistiky
Liberecký kraj je protkán hustou sítí dobře
značených turistických tras, které vedou turisty
přírodou k atraktivním místům a památkám. Hory
celého regionu jsou propojeny hřebenovou trasou
Hřebenovka, která vede z Českosaského Švýcarska
až do Krkonoš. Navíc si můžete vybrat ze dvou linií, takže buď poznáte centrální část Jizerských
hor, anebo půjdete přes Ještědsko-Černostudniční
hřbet. Kterou variantu zvolíte?
Daleké výhledy, unikátní fauna a flóra, kamenité pěšiny i nejznámější vrcholy doplňují hřebenovou trasu Česko-polského přátelství, vedoucí
z Pomezních Bud až do Harrachova. Pro ty, kteří už
tuhle „hřebenovku“ šli, můžeme nabídnout starou
Bucharovu cestu, nesoucí jméno podle zakladatele
turistiky a lyžování v Krkonoších Jana Buchara, která spojuje Jilemnici a pramen Labe.
Nejznámější trasou Českého ráje je Zlatá stezka,
procházející cennými přírodními lokalitami, skalními
městy a romantickými údolími kolem roubených
stavení, hradů a zámků i rozhleden. Její celková
délka je 119 km a vine se od Mladé Boleslavi přes
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Liberecký kraj přitahuje také cyklisty. Ať už
rodiny s dětmi, tak i náročnější cyklisty. Ve všech
oblastech fungují letní cyklobusy, turistické linky
a cyklovlaky, které vyvezou cyklisty do náročnějších
terénů. Nejznámějšími cyklotrasami je Greenway
Jizera, vedoucí podél středního toku řeky Jizery.
Tenhle výlet si navíc můžete zpestřit o splutí Jizery
na kánoi či na raftu a zpět se vrátit po cyklostezce.
Jizerskou magistrálu asi není třeba zcela připomínat. Sice původně vznikla jako trasa pro běžecké
lyžování, ale její velká část vede po upravovaných
cestách vhodných pro cyklistiku. Dálková mezinárodní cyklotrasa Odra–Nisa láká cyklisty od pramene
řeky Nisy až k Baltskému moři v délce cca 630 km. Na
Českolipsku se pohodově projedete po cyklostezkách Ploučnice a Varhany, a pokud si troufnete na
náročnější trasy, zamiřte do Krkonoš. Ale nebojte,
i tady pro vás přichystali „zlepšovák“ – dlouhé sjezdy. Na kopce se vyvezete lanovkou a pak už si jen
užíváte cesty dolů.
Oblíbeným místem nejen vyznavačů adrenalinového ježdění, ale i rodin s dětmi je Singltrek
u Nového Města pod Smrkem. Tato unikátní síť
úzkých cyklostezek, umístěná pod majestátní horu
Smrk do divoké přírody severních svahů Jizerských
hor, nabízí různé stupně obtížnosti a zážitek z jízdy
po českém i polském území Jizerských hor. Hladinu adrenalinu zvýší cyklistům bikepark na Ještědu,
v Harrachově nebo Rokytnici nad Jizerou.

Plavu si, ani nevím jak…
Zejména českolipský region a Český ráj jsou rájem vodních sportů. Nabízí vodní lyžování ve Stráži
pod Ralskem či v České Lípě, jachting a windsurfing na Máchově jezeře nebo vodní turistiku na
řece Jizeře, Labi, Nise a Ploučnici.
Jezero Kristýna, Hamerské a Máchovo jezero,
Radvanecký rybník a oblast kolem Holanských
rybníků jsou oblíbenými rekreačními centry na
Českolipsku, stejně jako koupání v Podtroseckých
rybnících, Jinolicích či na Branžeži v Českém ráji.
Ani v Jizerských horách si nemusíte odpustit vodní
hrátky. Díky unikátní soustavě několika přehrad se
nabízí „koupačka“ i v horách.
Výlety, akce, ubytování
www.liberecky-kraj.cz

^L
Letní^Liberec
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4D kino

Když malí nevědí, velcí poradí…

Laser show

CENTRUM BABYLON LIBEREC
– zábava a relaxace pro celou rodinu
Zábavní komplex v srdci malebného Liberce vás zve na jedinečnou letní
dovolenou, kterou si užijete za každého počasí. V „továrně“ na zábavu na vás čeká
AQUAPARK, LUNAPARK, 4D KINO, LABYRINT, VIRTUÁLNÍ REALITA a mnoho dalších
atrakcí. Dovolenou plnými doušky si vychutnáte při pobytu ve WELLNESS HOTELU
BABYLON, který je součástí komplexu.

1. Kolikrát denně můžete v AQUAPARKU
CENTRA BABYLON zhlédnout 3D LASER
SHOW?
a) 2x denně
b) 3x denně
c) 5x denně
2. Jak se jmenuje kavárna
v CENTRU BABYLON?
a) Královská zahrada
b) Babylonská zahrada
c) Zimní zahrada
3. Jak se jmenuje privátní Sauna klub
v hotelovém WELLNESS CENTRU?
a) Sauna klub Pohoda
b) Sauna klub Relax
c) Sauna klub Afrikana
Odpovědi na naše otázky naleznete v textu
nebo na níže uvedených webových stránkách.

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží celodenní vstup do
AQUAPARKU.

Vodní radovánky za každého počasí
Vstupem do AQUAPARKU se rázem ocitnete ve
sci-fi světě kapitána Nema se třemi tobogany, adrenalinovým trychtýřem, skluzavkou i divokou řekou. V zákoutích přímořského městečka naleznete
vodotrysky, gejzíry, vířivku a tajemné jeskyně. Malé
raubíře pobaví interaktivní VODNÍ HRAD a atrakce
venkovní Sluneční terasy. Působivou podívanou
nabízí 3x denně 3D LASER SHOW spojující hru barev, fascinující animace a dýmových efektů. Prostor
k odpočinku skýtá SAUNOVÝ SVĚT v poklidné části vodního parku.

vláček s kachničkami. Malí i velcí mohou závodit na
autodromu, projet se na divokém býku nebo vylézt
na horolezeckou stěnu. Milovníci golfu si užijí oblíbenou zábavu v prostoru INDOOR ADVENTURE
GOLFU s 18 jamkami.

Pobyt pro dítě mladší 12 let zdarma
Návštěva mimozemských
světů a virtuální realita
Usedněte do sedadla 4D KINA a vydejte se na
cestu po cizích planetách. Atmosféra dosud

Aquapark

nepoznaného na vás dýchne při průletu sci-fi světy ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ, kde jen stěží oddělíte
fikci od skutečnosti. Malí i velcí se mohou vyřádit
při laserové přestřelce LASER GAME v aréně plné
neznámých zvuků a světelných efektů.

Dětský svět zábavy ve stylu
staročeské pouti
Afrikana
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LUNAPARK nabízí zábavu pro všechny generace.
Pro malé rošťáky jsou zde houpačky, kolotoče či

Chcete stihnout co nejvíce zábavy? Využijte komfortního ubytování ve WELLNESS HOTELU BABYLON v plně klimatizovaných 4* pokojích. Plnou
spokojenost rodin s dětmi zaručuje spektrum Baby
Friendly služeb a péče vyškoleného personálu.
Vyberte si z bohaté nabídky pobytových balíčků a získejte neomezený vstup do AQUAPARKU,
LUNAPARKU, iQPARKU a iQLANDIE nebo do
WELLNESS CENTRA po celou dobu pobytu a nově
pro každého neomezený vstup do ZOO Liberec po
celou dobu pobytu. Navíc dítě mladší 12 let v doprovodu dospělé platící osoby ubytujeme zdarma.
www.CentrumBabylon.cz
www.HotelBabylon.cz

KAM pro děti

Když malí nevědí, velcí poradí…

Hradecko je
správný cíl i pro děti!
Turistická oblast Hradecka se nachází na území bývalého okresu Hradec Králové
a nejen dětem nabízí nepřeberné možnosti trávení volného času i poznávání.
Atraktivit, které jistě uspokojí nejen dětské návštěvníky, najdete na Hradecku
nepřeberně.

V Hradci Králové se děti mohou svézt na
dětské železnici v parku na náměstí 5. května
(www.nabreziparomilu.cz) nebo se plavit po Labi
na kolesovém parníčku (www.paroplavbahk.cz).
Po hlavních turistických atraktivitách se mohou
nechat provézt Hradeckým turistickým vláčkem
(www.dpmhk.cz) a s obnovitelnými zdroji se interaktivně seznámí v Informačním centrum obnovitelných zdrojů v budově Labské vodní elektrárny
Hučák (www.cez.cz).
Loutkářská tradice je prezentována v Labyrintu
Divadla Drak (www.labyrint.draktheatre.cz) s interaktivní divadelní laboratoří, hračky nejen našich
babiček uvidí v Panenkáriu (www.panenkarium.
cz), s historií a uměním se pak seznámí v Muzeu

východních Čech (www.muzeumhk.cz) i Galerii
moderního umění (www.galeriehk.cz). Vyřádit se
mohou v zábavním centru Tongo (www.tongohradec.cz) a v letních měsících na koupališti Flošna
(www.snhk.cz) nebo na Stříbrném rybníku, kde je
kromě možnosti koupání také lanový park a mnoho
dalších adrenalinových aktivit.
Rozhodně s dětmi nevynechejte návštěvu
Chlumce nad Cidlinou – na zámku Karlova Koruna mají v parku připravené hned dvě pohádkové
stezky a samotným zámkem vás provede komtesa Nora (www.karlovakoruna-zamek.cz). Nedaleko se pak nachází zábavní centrum FAJNPARK
(www.fajnpark.cz), kde si přijdou na své děti i dospělácký doprovod – například v Hopsálkově, Dinopralese, Zvířátkově nebo na stezce bosou nohou
(www.fajnpark.cz).
Archeopark pravěku ve Všestarech připravuje pravidelně dětské dílny, ale za návštěvu zvídavých malých návštěvníků stojí i mimo tyto termíny.
Mohou obdivovat třeba obrovský model pravěké
krajiny, pazourkový důl nebo jeskyni s nástěnnými
malbami (www.archeoparkvsestary.cz). Když zatoužíte po kontaktu s exotikou, tak také nemusíte
opouštět území Hradecka. Ve Stěžerách najdete

1. Třebechovický betlém začal vznikat…
a) v roce 1882
b) v roce 1892
c) v roce 1902
2. Zámek Karlova Koruna byl dostavěn…
a) roku 1698
b) roku 1711
c) roku 1723
3. Divadlo Drak bylo založeno…
a) v Hradci Králové roku 1958
b) v Hradci Králové roku 1961
c) v Hradci Králové roku 1974

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Destinační
společnosti Hradecko zajímavé ceny.
ZOOPARK s exotickými zvířaty a ptáky (www.zoostezery.cz) a tropickou vodní faunu a flóru můžete
obdivovat v královéhradeckém Obřím akváriu
(www.obriakvarium.cz). Vodní radovánky si můžete dopřát i mimo centrum Hradecka, vodní atrakce
nabízí koupaliště v Lodíně, Chlumci nad Cidlinou
a Třebechovicích pod Orebem. Nabídka přírodního
koupání je díky několika písníkům v okolí města
velmi pestrá.
www.hradecko.eu
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Vítejte v Žamberku
Malebné město s památkami a kvalitním zázemím pro turisty, zajímavou historií,
skvělými kulturními akcemi a krásnou přírodou – to je Žamberk, brána Orlických
hor.
Léto v Žamberku
Letní kino
– v termínech 7., 21., 28. 7. a 4. 8.
– večerní filmové projekce na pěší zóně
14.–15. 7. Orlická brána
– kulturní festival plný divadla, hudby a filmu pro
celou rodinu v okolí Tyršovy rozhledny

Ejhle, loutka

Tyršova rozhledna

25.–26. 8. Ejhle, loutka
– divadelně-hudební festival v areálu Pod Suticí
20. 8. – 3. 9. Festival Harriet Parish
– jedinečná kulturní událost propojující historii
rodu Parish, benefiční aktivity a klasickou hudbu
s jejími současnými interprety, mladými hudebníky
i světoznámými hvězdami

Další informace o možnostech využití volného
času, turistiky, cyklovýletů, stejně jako propagační materiály o městě a okolí vám rádi poskytneme
v informačním středisku.
Turistické informační středisko Žamberk
Kostelní 446
564 01 Žamberk
tel.: +420 465 612 946
e-mail: info@zamberk.eu
www.zamberk.cz

Nová stezka kolem Dobrošova
vznikne již toto léto
Polná – muzeum
na hradě
Původně středověký hrad koupil od
původních majitelů v roce 1922 Spolek
městského muzea.
Najdete zde nejen klasické interiéry s dobovým nábytkem, ale i kompletní barokní lékárnu
U Černého orla, kupecký krám z 19. století nebo
expozici 1. světové války a čs. legií s maketou legionářského vozu „těplušky“ v životní velikosti. Na
letní měsíce jsou kromě čtyř prohlídkových tras
připraveny noční prohlídky hradu, již tradiční přespání v historických sálech a před koncem prázdnin Tajuplný večer na hradě.
otevírací doba
denně kromě pondělí 9–12 / 13–17 hod.
Městské muzeum Polná, p. o.
Zámek 486, 588 13 Polná
tel.: +420 567 212 336
mobil: +420 777 229 073
e-mail: muzeum@muzeum-polna.cz
www.muzeum-polna.cz
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Město Náchod a Regionální muzeum v Náchodě přišly s nápadem, jak zatraktivnit
okolí pevnosti Dobrošov v rámci rozsáhlé rekonstrukce v letech 2017–2019.
Po úspěšném loňském dřevořezbářském sympoziu se letos 15. a 16. července
uskuteční již II. ročník a jeho cílem bude vytvořit sochy pro plánovanou stezku.
Trasa, která bude kopírovat turistické značení KČT, začne v České Čermné a povede přes
Dobrošov a osadu Polsko do Bělovse u Náchoda.
Každá socha na stezce bude připomínat pověst

či dějinnou událost se vztahem k danému místu.
Návštěvníci se tak dozví o čermenských vodnících, netopýrech z dobrošovské pevnosti, drakovi
v Bělovsi nebo o původu běloveských lázní. Každá
socha bude doplněna česko-polským textem a QR
kódy pro chytré telefony. Oficiální otevření stezky se uskuteční v sobotu 19. srpna 2017 v rámci
III. ročníku akce Se starostou do pevnosti. Poslední zastavení stezky u hasičské zbrojnice v Bělovsi
nabídne navíc ukázku práce SDH Běloves a krátkou
připomínku historie této příměstské části Náchoda
(letos 625 let od první písemné zmínky). Týž den od
19 hodin proběhne v Pevnosti Dobrošov Evropská
noc pro netopýry s přednáškou a odchytem netopýrů.
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod
tel.: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680
e-mail: infocentrum@mestonachod.cz
www.mestonachod.cz

text © Eva Skulbaševská; foto © TIC Žamberk

9.–10. 9. Žamberská pouť
– pouťové atrakce a stánky na Masarykově náměstí

KAM pro děti

Kam s dětmi o prázdninách?
Do Pardubického kraje!
Vyrazte s dětmi na kolo a poznejte Cyklopecky Pardubického kraje. Letos je to
už po šesté, co můžete poznávat východní Čechy prostřednictvím stejnojmenné
cestovatelské soutěže. Chcete soutěžit o hodnotné ceny? Potom stačí získat
alespoň tři razítka do Vandrovní knížky na některé z 15 vybraných a inovovaných
cyklotras. Co můžete vyhrát? Třeba horské kolo Merida, víkendový pobyt pro dvě
osoby v Kongres hotelu Jezerka nebo spoustu dalších cen.
Litomyšl jako srdeční záležitost

Navštivte klenoty Polabí!
Národní hřebčín v Kladrubech
nad Labem a „Kuňku“
Málokde na světě najdete místo, kde se sešlo
tolik krás najednou: starokladrubští koně – bílé
a černé perly Čech, historické kočáry, královský zámek a unikátní krajina. To všechno lze v Národním
hřebčíně v Kladrubech vidět až do října každý den
mimo pondělí. Pokud máte rádi pohádky, vydejte
se na Kunětickou horu! V interiérech hradního paláce jsou až do září vystaveny kostýmy a rekvizity
z řady oblíbených českých pohádek.

Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Čemu se říká v kraji Kuňka?
a) rybníku v přírodní rezervaci Peliny
b) hradu na Kunětické hoře
c) ohrožené ještěrce Kuňce obecné
2. Ve kterém městě v kraji je Dům U Jonáše?
a) v Pardubicích
b) v Ústí nad Orlicí
c) v Lanškrouně

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží od Destinační
společnosti Východní Čechy zajímavé ceny.

Opravdovou „srdcovkou“ je dětský program
Litomyšlení. Jedná se o interaktivní program, který
vás zábavnou formou provede celou historií zámeckého areálu. A pokud správně vyplníte pracovní list s úkoly, můžete získat bonus – třeba pohled
z Andělské vyhlídky na zámecký areál, zapsaný na
seznam UNESCO. A pokud se vám ani poté nebude chtít domů, můžete si pohrát v muzejní herně, navštívit muzeum panenek, zajít každý pátek
o prázdninách na pohádku na Toulovcovo náměstí
nebo se vydovádět v Klášterních zahradách, kde je
šlapání na trávník dokonce doporučeno!

Hledáte inspiraci na nevšední procházku? Vydejte se na expedici do vodárenského lesa ve Svitavách, kde jsou interaktivní prvky zasazeny přímo
do naučné stezky. V lesním areálu Brand poměřte
své síly na fitness stezce nebo ve venkovní posilovně. Občerstvit se a načerpat síly můžete na obou
březích rybníka Rosnička. Ti nejmenší se jistě zabaví na dětských hřištích Rákosníček a Rosnička.

Rumcajs ve vysokomýtské galerii

Na Švýcárnu za africkou zvěří

Právě zde najdete loupežníka Rumcajse s Mankou a Cipískem. Kromě procházky minibludištěm
však nabídne výstava Radek Pilař dětem aneb
Rumcajs slaví padesátiny spoustu další zábavy. Pohádkové postavy rozpohybujete taháním, točením
nebo i světlem a stínem. Zde neplatí obvyklé napomínání: Nesahat! Nerušit! Právě naopak. Hrajte
si! Tvoře! Smějte se!

Interaktivní muzeum starokladrubského koně
Švýcárna ve Slatiňanech vás v letošní sezoně kromě stálé expozice překvapí také novou originální
výstavou Afrika. Pro zvídavé děti bude po prohlídce připraven naučný kvíz, k dispozici je pro ně též
venkovní hřiště s koňskou tematikou.

Zažijte letní dobrodružství ve Svitavách

www.vychodnicechy.info
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KOŠUMBERSKÉ LÉTO 2017
3. 6. – 3. 9. denně 10–17 hod. AN&an Výstava
obrazů a fotografií | hrad Košumberk
1. 7. od 20 hod. ÚŽASNÁ SVATBA | Divadelní
soubor AMADIS Brno | hrad Košumberk
2. 7. TŘEŠŇOVÁ POUŤ | Poutní chrám Panny Marie na Chlumku
30. 6. – 2. 7. Pouťové atrakce v parku pod
Chlumkem
5.–7. 7. 10–17 hod. FORTIS | Historická skupina
šermu | hrad Košumberk
5. 7. od 21.30 hod. Z PAŘÍŽE DO PŘÍŽE | Letní
kino | hrad Košumberk
9. 7. od 15.30 hod. O PYŠNÉ ČARODĚJNICI |
Loutkové divadlo Kozlík Choceň | hrad Košumberk
12. 7. od 21.30 hod. I DVA JSOU RODINA | Letní
kino | hrad Košumberk
13. 7. od 20 hod. ZPÍVEJ | Letní kino | hrad
Košumberk
15. 7. od 20 hod. NAŠI FURIANTI | Divadelní
spolek VICENA ÚO | hrad Košumberk
19. 7. od 21.30 hod. MASARYK | Letní kino | hrad
21. 7. od 20 hod. PYTLÁCKÁ NOC | Taneční zábava; QUATTRO a grilovaný kanec | hrad Košumberk
22. 7. od 14 hod. 4. ROČNÍK POSEZENÍ S DECHOVKOU | Jásalka Band a Černovická dechovka |
Sportovní areál Bělá

22. 7. od 20 hod. NONSENS NOCI SVATOJANSKEJ | Túlavé divadlo Trnava | hrad Košumberk
23. 7. od 15.30 hod. O NEPOSLUŠNÝCH
KŮZLÁTKÁCH | Loutkové divadlo Kozlík Choceň |
hrad Košumberk
26. 7. od 21.30 hod. PŘÍCHOZÍ | Letní kino | hrad
27. 7. od 20 hod. LICHOŽROUTI | Letní kino |
hrad Košumberk
28. 7. od 20.30 hod. HRADNÍ HRÁTKY S MÓDOU
| Módní přehlídka oděvů Šárky Lacinové a šperků
Moniky Jaré | hrad Košumberk
29. 7. od 20 hod. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY | Divadlo
Commedia Poprad | hrad Košumberk
2. 8. od 20.30 hod. SPOJENCI | Letní kino | hrad
Košumberk
5. 8. od 20 hod. DOKONALÁ SVATBA | Divadelní
soubor Ty-já-tr Praha | hrad Košumberk
6. 8. od 15.30 hod. O LUCIÁŠKOVI | Loutkové
divadlo Kozlík Choceň | hrad Košumberk
9. 8. od 20.30 LOGAN: WOLVERINE | Letní kino |
hrad Košumberk
12. 8. od 20 hod. ROZMARNÝ DUCH | Divadlo
EXIL Pardubice | hrad Košumberk

www.luze.cz

13. 8. 2017 10–17 DEN ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
| Synagoga | židovský hřbitov Luže
16. 8. od 20.30 hod. HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ
HRDINY | Letní kino | hrad Košumberk
17. 8. od 19 hod. HLEDÁ SE DORY | Letní kino |
hrad Košumberk
18. 8. od 20 hod. MAT 4 | Pouťová zábava |
Stadion Luže
19. 8. od 20 hod. BŮH MASAKRU | Divadlo Jesličky Josefa Tejkla HK | hrad Košumberk
20. 8. OKURKOVÁ POUŤ | Poutní chrám Panny Marie na Chlumku
18.–20. 8. | Pouť v parku pod Chlumkem
20. 8. od 15.30 hod. ŠEVCOVSKÁ POHÁDKA |
Loutkové divadlo Srdíčko VM | hrad Košumberk
23. 8. 20.30 hod. MÍSTO U MOŘE | Letní kino |
hrad Košumberk
26. 8. od 20 hod. CHARLEYOVA TETA | Divadelní
spolek LOS Libošovice | hrad Košumberk
30. 8. od 20.30 hod. RYCHLE A ZBĚSILE 8 | Letní
kino | hrad Košumberk
31. 8. od 19 hod. KUBO A KOUZELNÝ MEČ |
Letní kino | hrad Košumberk
2. 9. od 14 hod. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI | Nouzový
režim, Day Dreams, The Krabice Revival Band, Duo
Adamis | náměstí Plk. Josefa Koukala

FACEBOOK MĚSTO LUŽE

RÁDIO LUŽE 93,2 FM

Ústí nad Orlicí
aktivita – adrenalin – relaxace
Aktivní odpočinek u nás najdete doslova na každém kroku. Třeba na tenisových
kurtech, bowlingových drahách, ve skateparku nebo na minigolfu. Samozřejmě jej
najdete také na tradičně oblíbených cyklostezkách a pěších turistických trasách.
Ty vás dovedou ke zřícenině hradu Potštejn,
Lanšperk nebo Žampach, k pomníku J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí nebo do Letohradu
do Muzea řemesel a ke světničce Járy Cimrmana
a k zámkům Potštejn nebo Doudleby nad Orlicí. Na
kole i pěšky můžete doputovat až k rozhlednám na
Andrlově chlumu v Ústí nad Orlicí či na Kozlovském
vrchu u České Třebové nebo k Rozálce v Žamberku.
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Náročnější značené cyklotrasy vás zavedou až do
Orlických hor k pralesu Bukačka nebo na česko-polskou hranici na vrch Šerlich. Mírnější a romantická cyklostezka vede malebnou krajinou kolem
toku řeky Tichá Orlice přes Brandýs nad Orlicí do
Chocně.
Adrenalinové zážitky najdete v Ústí nad Orlicí v areálu aktivní turistiky Cakle. Svoji zručnost
a odvahu prověříte na Tarzanově dráze, na cvičné
horolezecké stěně nebo v kánoi při sjetí řeky Tichá
Orlice. Přímo adrenalinově si můžete zařádit v srpnu při Ústecké pouti na Mírovém náměstí na kolotočích, houpačkách, autodromu a nejrůznějších
pouťových atrakcích.
Pohodlí a relaxace jsou pro vás připraveny v areálu aquaparku v těsné blízkosti Sport hotelu Tichá
Orlice, který vám nabízí zázemí pro váš relaxační
pobyt v Ústí nad Orlicí v klidné části města. Zatoužíte-li po slané mořské vodě, můžete navštívit
krytý bazén s lázněmi a relaxační zónou nebo si
objednat masáže přímo vám na míru.

Přijměte naše pozvání na aktivní prázdninovou
dovolenou v Ústí nad Orlicí. Poznáte nepoznané,
zažijete neprožité a odměnou vám bude celá řada
skvělých zážitků.
Těšíme se na vás…
Turistické informačním centrum
Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 271 (IC)
e-mail: ic@muuo.cz
www.ustinadorlici.cz

KAM pro děti

Kostel, škola, knihovna, …

Příbor na náměstí

Když malí nevědí, velcí poradí…

Jablonské kulturní léto
Jablonné nad Orlicí je malebné městečko v podhůří Orlických hor, které má
ve svém znaku medvěda. Stopy mlsného medvěda vás budou provázet také
vycházkovým okruhem.
Během putování navštívíte zajímavá místa ve
městě a získáte nové poznatky nejen o něm a jeho
historii, ale i zajímavé a zábavné perličky ze života
města a jeho okolí. Trasa je dlouhá 4,5 km, není náročná a zvládnou ji také rodiče s dětmi, případně
s kočárkem, nebo ji lze projet i na kole. A protože
navazuje i na turisticky značené cesty v krásném
okolí Jablonného, může se stát pěkným úvodem
pro delší vycházku nebo výlet.
Infocentrum s expozicí

Pro letošní léto jsme pro vás připravili několik kulturních pořadů, které obohatí prázdninové
chvíle v našem městě. Jako základní kámen bude
zřízeno letní kino. Promítání se uskuteční každý
čtvrtek v prostoru volejbalového kurtu u koupaliště. Začátky představení budou s ohledem na setmění v červenci od 21.30 a v srpnu pak od 21.00
hodin.
Další kulturní programy budou zaměřeny
převážně na děti a jejich rodiče. Bude připraveno uvedení šesti menších divadelních pohádek.
Tato představení budou probíhat na dvorku za

Městské koupaliště

informačním centrem (vchod od kavárny Pod
Kopečkem), a to vždy ve středu od 17.30 hodin.
Uvidíte tyto pořady: Princezna se zlatou hvězdou
– 12. 7., Cirkus plný loutek – 19. 7., O Smolíčkovi –
26. 7., Pohádky pana Pohádky – 2. 8., O Sněhurce
– 9. 8., Jak zvířátka k Petrovským přišla 16. 8.
Během léta nechceme zapomínat ani na milovníky hudby. Pro ně budou připravena dvě menší
hudební vystoupení, která proběhnou také v prostoru dvorku za informačním centrem. V úterý 4. 7.
v 19 hodin vystoupí DOCENTI a v pátek 28. 7. v 19
hodin skupina ON THE ROOF. Vstupné na jednotlivé pořady bude symbolické – 50 Kč. Pro účastníky
kulturních pořadů je připravena soutěž. Bližší informace o pořadech najdete na www.jablonneno.cz.
Pro prázdninové měsíce je připravena výstava
hraček s interaktivní dílnou v informačním centru
na náměstí 5. května. Návštěvníci se mohou potěšit pohledem na uchovávané pokojíčky, stavebnice, konstruktivní a společenské hry, panenky,
kočárky, koňské povozy, autíčka a mnoho dalších
zajímavostí, které do dnešní uspěchané doby přinášejí pohodu a klid let dávno minulých. Výstava

1. Na náměstí v Jablonném nad Orlicí
najdete …
a) dřevěnou lžíci
b) dřevěnou vidličku
c) dřevěný nůž
2. Městem protéká řeka …
a) Divoká Orlice
b) Tichá Orlice
c) Orlice
3. Ve znaku města je …
a) medvěd se soudkem
b) medvěd s berlou
c) medvěd s úlem

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
městem Jablonné nad Orlicí.
určitě zaujme nejen děti, ale i celé rodiny. Můžete si
ji prohlédnout během otevírací doby IC.
Na závěr bychom vám rádi popřáli klidné prožití letních měsíců a doufáme, že k celkové pohodě
přispěje i námi zvolený kulturní program. Těšíme
se na vás v Jablonném nad Orlicí.
otevřeno
po–pá 8–12 | 13–17
so, ne
9–12 | 13–16
IC Jablonné nad Orlicí
nám. 5. května 30
561 64 Jablonné nad Orlicí
tel.: +420 465 641 371
e-mail: infojab@orlicko.cz
www.jablonneno.cz

Expozice nad infocentrem
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KAM pro děti

Smyslově naučná stezka

Velorexy v městském muzeu

Třebovské stěny

Město Česká Třebová –
nejen železniční uzel
S nejvýznamnějšími památkami vás seznámí stezka Krok za krokem, která vede od
dopravního terminálu přímo do centra. Poznáte českotřebovské nádraží, kterým
v roce 1845 projel první vlak, Staré náměstí s renesanční radnicí, klasicistní kostel
sv. Jakuba Většího nebo budovu Gymnázia.
V centru města navštivte městské muzeum.
Expozice Dopravní křižovatky je zaměřena na
typické druhy dopravy v regionu. Přibližuje historii
železničního uzlu, aviatické pokusy rodáka Františka Formánka, vynález tříkolového vozítka OS-KAR
(později Velorex) či historii úvah o propojení tří
moří kanálem Duna–Odra–Labe. Obdivujte sbírku Velorexů, repliku dobového železničního vozu,
model nádraží s pohyblivými vláčky nebo modely
letadel (www.mmct.cz).
Nejvýznamnější historickou památkou je rotunda sv. Kateřiny, jediná dochovaná románská
stavba ve východních Čechách. Při procházce městem též nemůžete vynechat městský park Javorka, založený roku 1885 v anglickém stylu. Odtud
vedou krásné turistické stezky směrem na poutní
místo a bývalé lázně Hory, ty jsou spojeny s pobytem Boženy Němcové, a rovněž do Kozlova. Tato
vesnička je turisty vyhledávaným cílem. Naleznete zde rozhlednu, výletní restauraci a Chaloupku
Maxe Švabinského s expozicí, která připomíná
pobyt známého malíře.
Rotunda sv. Kateřiny
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Nedaleko odtud se nachází pravěká osada
Křivolík – skanzen přibližující svým návštěvníkům, jak se žilo v pravěku. Na objednání (tel.:
602 504 806) je možno zařídit též průvodce.

fotbalovém stadionu. Vystoupí Dan Bárta se skupinou J.A.R., David Kraus s kapelou, Jana Koubková
a Quartet a další.
Každou prázdninovou středu pak budou
v městském parku Javorka k vidění loutková divadla, každý čtvrtek vystoupení místních hudebních skupin a každý páteční večer letní kino
– a to vše zdarma.
V městském muzeu bude o prázdninách probíhat výstava Ano. Svatební obřady v proměnách
staletí. Návštěvníci se mohou těšit zejména na velkou kolekci svatebních šatů dokumentující proměny svatební módy v průběhu 20. století. Součástí
výstavy bude i herna a převlékárna s fotokoutkem,
takže s rodinkou se zde nudit určitě nebudete.
www.ceska-trebova.cz

Když malí nevědí, velcí poradí…
Jaké je obvyklé označení pro expozici lidových staveb, která je umístěna v přírodě?
a) arzen
b) skanzen
c) blázen
Pravěká osada Křivolík

K aktivnímu odpočinku doporučujeme bohatou síť cyklostezek a cyklotras. Nevšední adrenalinový zážitek nabízí Bike park Peklák, zahrnující
tratě různých obtížností, vhodné jak pro zkušené
jezdce, tak pro veřejnost, jež zvládá základy jízdy
v terénu. Samozřejmostí je možnost parkování, zapůjčení kol, přileb a občerstvení. Ve stejném areálu
si můžete na 800m sjezdovce vyzkoušet jízdu na
terénních kárách (www.peklak.cz).
Město je rájem pěších turistů, zejména díky
smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského
potoka, jež vede až k Třebovským stěnám, ale také
díky mnoha dalším stezkám a největšímu množství
zmapovaných studánek a pramenů v ČR.
Milovníky hudby potěší venkovní festival
Jazz Rock Fest, který proběhne 22. 7. na zdejším

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Jeden výherce
obdrží stolní hru Cyklotoulky a omalovánky
města, dalších devět omalovánky společně
s balíčkem propagačních předmětů města
Česká Třebová.

Co můžete vyhrát?

KAM na výlet

Přijeďte s námi oslavit léto do Třebíče
Památky zapsané na seznam UNESCO v Třebíči každoročně ožívají díky množství
kulturních a společenských akcí. Ty nejvýznamnější letní festivaly jsou sdruženy
do multikulturního projektu Třebíčské kulturní léto. Historie, dechovka, populární
hudba, folklor, židovská kultura – každý zde najde svůj oblíbený žánr.

14.–16. 7. Oživené židovské město
(židovská čtvrť)
Víkendový návrat do období první republiky s cílem
navrátit původní živou tvář památce UNESCO.

Bližší informace na
www.visittrebic.eu
www.tkl-trebic.cz

Melechovský čert
Česká republika je plná krásných
a tajemných míst. Jedním z nich je
i přírodní památka Čertův kámen ve
Žďárských vrších.
Tento až strašidelný název nese žulové skalisko
na vrcholu Tisůvky s úzkou trhlinou, která jej rozděluje na dvě části. Šikmé pukliny v žule v jižní části
vytvořily až 2 metry hluboké převisy, a skála tak získala při pohledu z boku tajemnou podobu čertovy
hlavy. Na vrcholu jsou dvě prohlubně, které tvoří
dvě velké skalní mísy, ve kterých se i v suchém období zadržuje voda. Tato 58 metrů dlouhá a 15 m
vysoká skalní hradba vznikla mrazovým zvětráváním. Pokud by vás zajímal pohled z Čertova kamene, nemusíte se bát. Na jeho vrchol můžete pohodlně vylézt.
Veronika Kočová

foto © Vysočina Tourism

17.–23. 7. Filmy pro Karla IV. (Karlovo náměstí)
Filmové večery pod širým nebem s filmy Jiřího
Langmajera.
24.–29. 7. Šamajim
(Zadní synagoga, židovské město)
Festival židovské kultury je věnován třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi, zachránci židovských dětí v Buchenwaldu a nositeli ocenění Spravedlivý mezi národy.
18.–20. 8. Slavnosti Tří kápí
(Podzámecká niva)
Velkolepá oslava bohaté historie Třebíče a zápisu
památek na seznam UNESCO (noční průvod, vojenské ležení, středověké tržiště, koncerty a ohňostroj).
16. 9. Bramborobraní (Karlovo náměstí)
Přehlídka folklorních souborů, jarmark lidových
řemesel, bramboračka podávaná třebíčskými
radními atd.

Zalogujte se a hrajte s celou rodinou
Pro děti i dospělé, pro milovníky cestování a her připravil Jihomoravský kraj hru
s QR kódy – LOGUJ! Nezbytnou pomůckou je chytrý mobilní telefon, který dokáže
přečíst QR kódy, umístěné na herních místech.
Hra nabízí malou seznamku s osobnostmi Jihomoravského kraje formou textů a videí – nebo
audiozáznamů. Získejte informace o slavných
osobnostech jižní Moravy, odpovídejte na otázky

a zašlete tajenku. Každé správné znění tajenky bude
odměněno malou pozorností. V průběhu hry budeme rozdávat zážitky v podobě vstupenek na Pálavské vinobraní, poukázek do wellness zóny v Lázních

Hodonín nebo zapůjčení horských kol na Singletrailech v Moravském krasu a Boskovicích.
Mobilní aplikace ke hře LOGUJ! je volně ke stažení
na http://loguj.jizni-morava.cz/.
Sledujte také aktuální informace ke hře na
www.facebook.com/hraloguj/.
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Předmostí u Přerova

Zámek Kroměříž

Mimořádnou archeologickou lokalitou je Předmostí u Přerova s proslulými
paleolitickými vykopávkami velkého množství především mamutích kostí, ale
i kostí jiných velkých obratlovců, případně pravěkého člověka a jeho výrobků.

Kroměřížský arcibiskupský zámek se
stal na krátkou dobu ústavodárným
centrem celé rozlehlé habsburské
monarchie. Od listopadu 1848 do
března 1849 zde v činorodé náladě
zasedali poslanci zvolení místními
zemskými sněmy.

Každopádně obrovské množství vykopaného
archeologického materiálu (např. kosti z 1000
mamutů, více než 40 000 kamenných nástrojů) zahýbalo dobovými představami o pravěku a výrazně posunulo celosvětové poznání
o životě paleolitických lidí. Výjimečnost zdejší
lokality má připomínat infocentrum a Památník
lovců mamutů jako malá terénní prezentace
archeologických nálezů, která se podobá pavilonu v zoologické zahradě. K vidění tu jsou kosti
pravěkých zvířat na malém kousku vzácně dochovaného vrstevního profilu.
Tyto kosterní pozůstatky zde lidé nalézali
a využívali je odpradávna a bohužel tak bylo do
prvního seriózního výzkumu v roce 1879 nenávratně zničeno mnoho cenného materiálu. Bohužel
i v dalších letech velkou část nečekaně rozlehlého
naleziště ničila těžba devonského vápence nebo
socialistická výstavba. Bohužel Předmostí bylo jako
archeologická lokalita objeveno příliš brzy na to,
aby ho vědci bez tehdejších zkušeností s něčím
podobným prozkoumali systematicky a bez chyb.
Výzkumy probíhaly nejednotně, nálezy se odvážely
do různých míst, na místě nezůstalo prakticky nic.

Revoluční vlna,
která se v roce 1848
valila Evropou, totiž nevynechala
ani velká rakouská města (včetně
Prahy). Zvláště
rozbouřená Vídeň
nebyla pro konání sněmu vhodná, a došlo tedy
k jeho přesunu sem do Kroměříže. Snahou většiny
poslanců bylo vytvořit z absolutistického Rakouského císařství modernější, na základě konstituce
fungující mocnářství. Po vítězství konzervativních
sil v čele s nově jmenovaným mladičkým císařem
Františkem Josefem I. a zkušeným kancléřem Felixem Schwarzenbergem však došlo kromě rozpuštění sněmu i k mnoha dalším krokům obnovujícím
absolutistickou moc císaře.

Vsetín
srdce Valašska

Město Vsetín leží v srdci Valašska na úpatí Vsetínských, Hostýnských
a Vizovických vrchů. Dominantou města je renesanční zámek
s vyhlídkovou věží a s přilehlým parkem ze 17. století, kde dnes sídlí
Muzeum regionu Valašsko. Hornatá krajina v okolí Vsetína umožnila
vznik husté síti cyklotras jak pro náročné cyklisty na horských
kolech, tak pro rodiny s dětmi. Rekreační cyklisté ocení cyklostezku
Bečva, která kopíruje tok Vsetínské Bečvy a je vhodná také pro
in-line bruslaře. Milovníci adrenalinové cyklistiky mohou vyzkoušet
své schopnosti na klopených zatáčkách, dřevěných lávkách
a dalších překážkách v Bike aréně Vsetín.
www.mestovsetin.cz
www.ic-vsetin.cz
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KAM na výlet

Baťův kanál

KAM pro děti
Když malí nevědí, velcí poradí…
1. Ve kterém městě na Slovácku se nachází
planetární naučná stezka?
a) Uherské Hradiště
b) Kyjov
c) Uherský Brod
2. Kolik je na Baťově kanálu plavebních
komor?
a) 11
b) 13
c) 14
3. Jak se jmenuje nejmladší muzeum v přírodě na Moravě?
a) Muzeum v přírodě Rochus
b) Archeoskanzen Modrá
c) Soubor lidových staveb v Rymicích

Putování Slováckem s věrnostním
programem v kapse

?

Své odpovědi nám posílejte do 15. srpna
z www.kampocesku.cz/souteze nebo
poštou na adresu redakce. Deset autorů
správných odpovědí obdrží ceny věnované
Regionem Slovácko.

Ať na Slovácko zavítáte v jakoukoli roční dobu, můžete si být jisti, že se ani chvíli
nebudete vy ani vaše děti nudit. Z nepřeberného množství folklorních, kulturních,
společenských a sportovních akcí si kdykoli vyberete.
Aquapark Uherské Hradiště

připravena verze karty Young, kterou lze využít i po prázdninách na
nákupy školních potřeb či dalšího
vybavení do školy. Více o věrnostním programu na info@slovacko.cz,
www.slovacko.cz.

foto © m-ARM; Aquapark Uherské Hradiště

TIP pro rodiny s dětmi

Sportovní vyžití poskytují kilometry cyklotras
s minimálním převýšením a množstvím míst k odpočinku. Lodní dopravou pak ožívá Baťův kanál
a řeka Morava. Dáváte-li přednost pěší turistice,
vyrazit můžete do krásné přírody Chřibů a Bílých
Karpat. Cestování po Slovácku v letošním roce nabídne i věrnostní program Region Slovácko Sphere. Spojením karty pro cestovatele s poskytovatelem více než 12 000 výhod v České republice i na
Slovensku získává její držitel po dva roky nepřeberné množství volně kombinovatelných výhod.
Na Slovácku můžete čerpat tyto výhody nejen na
vstupy do muzeí, památek, aquaparků, adrenalinových aktivit, u provozovatelů na Baťově kanálu,
ale i na ubytování, stravování a služby. A pro děti je

Cyklostezka podél Baťova kanálu je díky téměř nulovému převýšení v celkové délce 80 km ideální pro rodiny s dětmi, které téměř
absolutní rovinu a přehledný terén
jistě ocení. Tato cyklostezka je také
bezpečná, křížení silnic a železničních tratí je řešeno mimoúrovňově. Pro zdatnější
cyklisty je připravena navazující síť cyklostezek
a cyklotras vedoucích do Chřibů a Bílých Karpat.
Putování tak můžete obohatit o nejednu zastávku.
Část cesty se můžete s kolem svézt i lodní linkou na
Baťově kanálu.
Putování Slováckem bude pro vás a vaše děti
plné nezapomenutelných zážitků a karta může být
po 2 roky milou připomínkou příjemně strávených
chvil.
Region Slovácko
Masarykovo nám. 21
686 01 Uherské Hradiště
e-mail: info@slovacko.cz
www.slovacko.cz
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KAM pro bystré hlavy

Správné odpovědi a výherci
Soutěže za měsíc červen 2017
Celkem došlo 3 010 odpovědí, 2 837 z internetu a 173 dopisů, z toho
1 650 žen a 1 360 mužů
Velká červnová fotohádanka
otázka 1: c) Státní hrad Bouzov
otázka 11: a) krematorium v Pardubicích
otázka 2: a) Brno – Nová radnice
otázka 12: a) Valašské muzeum v přírodě
otázka 3: b) Broumov
v Rožnově p. R.
otázka 4: c) Státní zámek Hořovice
otázka 13: b) Terezín
otázka 5: a) zámek Hoštice
otázka 14: a) Uherský Brod
otázka 6: c) vyhlídka z vysílače Ještěd
otázka 15: b) Velhartice
otázka 7: a) tvrz Křepenice
otázka 16: c) Velehrad
otázka 8: b) Lázně Libverda
otázka 17: a) Veselý Kopec
otázka 9: c) Skanzen Modrá
otázka 18: b) Veliny
otázka 10: b) Olomouc – katedrála sv. Václava soutěžilo: 280 čtenářů; správně 200; špatně 80
výherci: Martina Fojtíková, Nový Jičín; Jana Kosová, Lipnice nad Sáz.; Martin Pospíšil, Kutná Hora

Březno překvapí malé i velké
otázka 1: a) vyřazené velkorýpadlo
otázka 3: a) sv. Petr a Pavel
otázka 2: a) Nechranická přehrada
soutěžilo: 331 čtenářů; správně 328; špatně 3
výherci: Petra Hamsová, Čáslav; Marie Hořejší, Opařany; Jitka Skružná, Čerčany; Jiří Dobrovolný,
Chotěboř; Petr Horálek, Teplice; Jaroslav Houška, Kamenice nad Lipou; Miroslav Jakl, Hořice; Michal
Maryška, Hrádek nad Nisou; Oldřich Stejskal, Choceň; Filip Vyskočil, Plzeň

Žatec – město chmele
otázka 1: b) každou hodinu
otázka 3: b) Hop
otázka 2: a) babka
soutěžilo: 333 čtenářů; správně 307; špatně 26
výherci: Eva Greplová, Hřibojedy; Eva Hrochová, Čelákovice – Záluží; Kateřina Maryšková, Hrádek
nad Nisou; Jarka Seimlová, Praha; Jiřina Šinoglová, Sedlčany; Michaela Žáková, Rosice; Pavel Dopita, Prosenice; Pavel Kunst, Česká Lípa; Rostislav Novák, Třebíč; Dalibor Zásměta, Tábor

Za loutkami? Do Chrudimi!
otázka 1: b) 2. července 1972
otázka 3: a) Tanečnice
otázka 2: c) Vietnam
soutěžilo: 243 čtenářů; správně 239; špatně 4
výherci: Blažena Beníšková, Velim; Jaroslava Hanušová, Vrchovnice; Alexandra Hauzrová, Rumburk; Milada Homolková, Pelhřimov; Jaroslava Hronková, Teplice; Lenka Zukalová, Blansko; Josef
Fusek, Valašská Bystřice; Milan Jíra, Česká Lípa; Josef Smolík, Beroun; Jan Zuska, Stráž pod Ralskem

Vítejte na Boskovicku
otázka 1: a) v Jihomoravském kraji
otázka 3: c) ano
otázka 2: b) zámek
otázka 4: a) sedmizubý hřeben
soutěžilo: 352 čtenářů; správně 339; špatně 13
výherci: Iva Čejková, České Budějovice; Vlasta Nanáčiková, Rumburk; Barbora Petrtýlová, Praha;
Miluše Thüringová, Praha; Pavlína Vlčková, Staňkov; Helena Vlčková, Ostrava; Karel Devátý, Zlín;
Petr Kibus, Poděbrady; Jiří Košík, Zlín; Jarda Seiml, Praha

Kartografie PRAHA
otázka: Napište název jednoho z nejtajemnějších českých hradů, ve kterém je údajná brána do
pekel.
odpověď: hrad Houska
soutěžilo: 352 čtenářů; správně 347; špatně 5
výherci: Tereza Cízová, Kostelec nad Černými lesy; Jana Hrušková, Opařany; Tomáš Chaloupka, Ústí
nad Labem

Edice ČT
otázka: Dne 13. května letošního roku uběhlo 300 let od jednoho památného data spjatého s Marií
Terezií. Od kterého?
odpověď: a) od jejího narození
soutěžilo: 416 čtenářů; správně 412; špatně 4
výherci: Radka Pecková, Brno; Olga Průchová, Kladno; Marek Holberg, Ostrava

Fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?

otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Žirovnice
soutěžilo: 360 čtenářů; správně 300; špatně 60
výherci: Miluše Vondrejsová, Humpolec; Marek Holub, Řečany nad Labem; Vítězslav Neumann,
Liberec

Křížovka
… moderní zoologická zahrada …
soutěžilo: 343 čtenářů; správně 334; špatně 9
výherci: Ludmila Cibulková, Kolín; Stanislava Hanáková, Šumperk; Josef Šochman, Praha

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám
zašlete do 15. srpna z www.kampocesku.cz/souteze
Nejvíce odpovědí

na soutěžní otázk
y do redakce
čtenáři z okolí
zaslali
distribučního
místa Přerov.
Poměr počtu obyva
tel v závislosti
na počtu
došlých odpovědí
rozhodl, že prest
ižní certiﬁkát

nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát tři autoři
správných odpovědí obdrží mapu věnovanou

Mazaní čtenář

vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

ce magazínu
KAM po Česk
u
za vydání červe
n 2017

a) Poděbrady (1897) b) Telč (1934) c) Solnice (1916)
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